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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ22/4193
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα
της παρ. 8, του άρθρου 54, αυτού.
2. Του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α΄/20-2-2001) για την
«Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
3. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/7-8-2019) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
4. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α'/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’
και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής,
5. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-09-2015) Ανασύσταση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
8. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’/4-11-2016) «Μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων».
9. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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10. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ151Α΄/12-10-2017) για τον
«Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρο 43 περί διαρθρώσεων
και αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Ποιότητας και Τυποποίησης της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και
Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
11. Της Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746 Β΄/
30-11-1990) κοινής απόφασης Υπουργού Προεδρίας και
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των
τριών υπογραφών».
12. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τη ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B΄/
30-7-2012) απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).
2. Τις ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ: 2542/Β΄/
10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β΄/
21-10-2014) και ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/
Β΄/14-11-2014) αποφάσεις Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις οποίες ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εννέα (9) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης
επικαιροποίησής τους.
3. Τη ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’/
16-08-2016) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)",
4. Τη ΣΑΕ 571 στην οποία περιλαμβάνεται το ενάριθμο
έργο 2014ΣΕ57100007.
5. Την από 29-11-2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του
ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ (ΑΔΑΜ:16SYMV005489517 2016-12-01,
ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ).
6. Τις παρατηρήσεις των Κρατών Μελών και της Επιτροπής επί των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τη διαδικασία γνωστοποίησης που προβλέπεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535.
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7. Την Έκφραση Τεχνικής Γνώμης (πράξη αρ. 9 της συνεδρίασης 43/19-12-2017) του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων –Τμήμα Κατασκευών.
8. Τη με αρ. Γ10/2019 (άρθρου 2, παρ. 2 περ. γ (γγ) του
ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Και επειδή:
1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ :2009,
αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ
εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα
κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.
2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις
συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ – TOOLKIT
I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/
Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15).
3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση
των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών
ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις
κατασκευής έργων.
4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση
των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε
ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.
5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών
Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση
της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της από 29-11-2016 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ
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παραχωρεί στο Υπ.Υ.ΜΕ. το δικαίωμα της ελεύθερης
χρήσης των κειμένων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των
τεχνικών έργων στη χώρα, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8,
του άρθρου 54, του ν. 4412/2016, τις εβδομήντα (70)
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του παραρτήματος Α, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών περιέχονται στο παράρτημα Α, και τα
πλήρη κείμενα τους στο Παράρτημα Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις
ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ: 2542/Β΄/10-10-2013),
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β΄/21-10-2014),
ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β΄/14-11-2014)
και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016)
υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής
λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους.
Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70)
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α
21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.
2. Οι εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Ρήτρα σχετικά με το «ισοδύναμο»: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 54, του ν. 4412/2016.
4. Ρήτρα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση: Τα
εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην
Τουρκία ή προέρχονται και διατίθενται νόμιμα σε κράτος
της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας
ΕΟΧ τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με το μέτρο αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Ακολουθούν οι τίτλοι των 70 ΕΤΕΠ
A/A

Κωδικός

Τίτλος

1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Ικριώματα

6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

7

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

8

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00

Μεταβατικά επιχώματα

9

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00

Τοίχοι από οπτόπλινθους

10

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος

11

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01

Θερμομονώσεις δωμάτων

12

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

13

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03

Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών
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14

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη
πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα - ETICS

15

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

16

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων

17

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00

Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου

18

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00

Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά

19

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02

Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες

20

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00

Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων

21

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00

Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων

22

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00

Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

23

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00

Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

24

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00

Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

25

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα

26

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες
με σκυρόδεμα

27

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

28

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00

Ηχοπετάσματα οδών

29

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων

30

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά

31

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

32

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

33

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01

Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος

34

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση
και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

35

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

36

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00

Υποδομή οδοφωτισμού

37

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00

Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα

38

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

39

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (“Serasanetti”)

40

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00

Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών

41

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00

Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων

42

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα

43

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02

Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες

44

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

45

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

46

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02

Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC

47

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

48

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06

Αντιπληγματικές βαλβίδες

49

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07

Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

50

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10

Αρδευτικοί κρουνο

51

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-01-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της
παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 εγκρίθηκε την
2017-11-01 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής είναι:
x η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος από συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος επί τόπου του
έργου και η μεταφορά του στη θέση διάστρωσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δεν περιλαμβάνονται σκυροδέματα που παρασκευάζονται με ελαφριά ή βαριά αδρανή, με προσμίξεις
ελαφρών ή βαρέων αδρανών και με αδρανή που προέρχονται από την θραύση παλαιού σκυροδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά
τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση -Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ EN 12620

Αδρανή για σκυρόδεμα -- Aggregates for concrete

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που
ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό
ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete - Specification for sampling,
testing and assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1
Σκυρόδεμα επί τόπου
Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση.
3.2
Προκατασκευασμένο στοιχείο σκυροδέματος
Το στοιχείο σκυροδέματος, το οποίο έχει διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που
προορίζεται προς ενσωμάτωση.

5
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3.3
Νωπό σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα που είναι πλήρως αναμεμιγμένο και έχει ακόμη την δυνατότητα να πάρει την μορφή των
καλουπιών και να υποστεί συμπύκνωση.
3.4
Σκληρυμένο σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα που βρίσκεται σε στερεά μορφή και έχει αναπτύξει, σε κάποιο βαθμό, αντοχή.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.5
Αγοραστής
Με τον όρο «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στο πλαίσιο της παρούσας Προδιαγραφής ο Κύριος του
Έργου (ΚτΕ) δια των αρμοδίων οργάνων του
3.6
Προμηθευτής
Με τον όρο «προμηθευτής», υπονοείται στο πλαίσιο της παρούσας Προδιαγραφής ο Ανάδοχος .

4

Απαιτήσεις

4.1 Τσιμέντο
4.1.1 Τύποι τσιμέντου
α.

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 197-1

4.1.2 Τρόπος παράδοσης και μεταφοράς τσιμέντου
Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί στο Έργο θα παραδίνεται στο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος
χύδην. Το τσιμέντο θα προέρχεται από Κέντρα Διανομής Τσιμέντου εγκατεστημένα στη χώρα, και στο
εργοτάξιο θα διατίθενται κατάλληλα μέσα αποθήκευσης, διακίνησης και ζύγισης.
Τα δελτία αποστολής του παραδιδομένου στο εργοτάξιο τσιμέντου θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία::
-

Τύπο και κατηγορία αντοχής του αποστελλομένου τσιμέντου

-

Τόπο και ημερομηνία παραγωγής του τσιμέντου

-

Ημερομηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλομένου τσιμέντου.

- Σφραγίδα σήμανσης CE
Η μεταφορά τσιμέντου χύδην, θα γίνεται με ειδικά σιλοφόρα οχήματα που διαθέτουν καθαρούς και
υδατοστεγείς χώρους, σφραγισμένους και σωστά σχεδιασμένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του
τσιμέντου από την υγρασία.
4.1.3 Αποθήκευση
Αμέσως μετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιμέντο θα αποθηκεύεται σε στεγανά σιλό που θα
εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και θα είναι επαρκώς αεριζόμενα.
Το χύδην τσιμέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζουν και θα καθαρίζονται σε τακτικά
χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα των τεσσάρων μηνών.
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Τσιμέντα διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύονται σε χωριστά τμήματα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό.
Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας και θα είναι τέτοιες, που να
επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση και αναγνώριση.
4.1.4 Έλεγχοι
Κάθε φορτίο τσιμέντου που παραλαμβάνεται στο έργο:,:
i) φέρει υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/11, είτε επί
των σάκκων ή στο δελτίο αποστολής,

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ii) συνοδεύεται από τη δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική
γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ
EEL159/41/28.05.2014),
iii) συνοδεύεται από το πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος
κοινοποιημένο οργανισμό

από

iv) συνοδεύεται από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας που
προβλέπονται στις παραγράφους 6, 4, και 2 των άρθρων 11, 13 και 14 αντίστοιχα του
κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 στην ελληνική γλώσσα.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει δειγματοληψία του τσιμέντου που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Εάν οι δοκιμές δείξουν ότι το
τσιμέντο αυτό δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του, αν δε έχει
προσκομισθεί στο εργοτάξιο θα απομακρύνεται.
4.2

Αδρανή

Τα αδρανή εξετάζονται και συμμορφώνονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620.Θα πρέπει να έχουν
ελεγχθεί όλα τα χαρακτηριστικά του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και επιπλέον να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις
του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και του ΚΤΣ 2016 εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τη σύμβαση του έργου. Σε καμία
περίπτωση ο κύριος του έργου δεν μπορεί να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να μειώσει την αυστηρότητα τους.
i) φέρουν υποχρεωτικά την προβλεπομένη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού
(ΕΕ) 305/11, είτε επί των σάκων ή στο δελτίο αποστολής.. Συνοδεύονται υποχρεωτικά από
δήλωση επίδοσης, όπου θα αναφέρονται όλες οι μετρηθείσες τιμές των χαρακτηριστικών των
αδρανών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τη σύμβαση του έργου
(Παράγραφος 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620).
ii) συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική
γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ
EEL159/41/28.05.2014),
iii) και συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο
από κοινοποιημένο οργανισμό

4.3 Πρόσθετα σκυροδέματος
Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 και θα
ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και της παραγράφου
Β1.5 του ΚΤΣ-16. Θα συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων των ουσιωδών χαρακτηριστικών τους που
καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014),
Θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο σε σφραγισμένα δοχεία, επί των οποίων θα αναγράφονται τα στοιχεία του
παραγωγού και ο τύπος του προϊόντος και φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του
κανονισμού (ΕΕ) 305/11 επί της συσκευασίας.
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Κατά την αποθήκευσή τους θα διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και θα προστατεύονται από τις
καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής

4.4 Νερό
Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008 και του ΚΤΣ 2016.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5

Σύνθεση σκυροδέματος

Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και την
παράγραφο Β2 του Κ.Τ.Σ. Η Μελέτη Σύνθεσης θα γίνεται από αρμόδια εργαστήρια σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ΕΛΟΤ ΕΝ 206, η μελέτη σύνθεσης θα εξετάζει και την επίδραση των ανακυκλωμένων αδρανών στην
μακροχρόνια ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει αποτελέσματα μακροχρόνιας
έκθεσης τουλάχιστον ενός έτους. Η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και εφόσον η ανθεκτικότητα των μειγμάτων στα οποία
προστίθενται αποδεικνύεται ότι είναι τουλάχιστον ίση με την ανθεκτικότητα των συμβατικών σκυροδεμάτων
που πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 για το συγκεκριμένο περιβάλλον έκθεσης. Στην περίπτωση
χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών ο επιβλέπων μηχανικός ή η υπηρεσία επίβλεψης θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι τα αδρανή που μεταφέρονται στο εργοτάξιο είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά
τη μελέτη σύνθεσης.
Για το εργοταξιακό σκυρόδεμα ισχύον επιπλέον τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β6-εργοταξιακό
Σκυρόδεμα του ΚΤΣ. Επίσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
x Η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, με τα αδρανή, το
τσιμέντο, τα πρόσθετα και το νερό, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.
x Εάν οι προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου ιδιότητες του σκυροδέματος δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν με τα υλικά που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να
επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε
συνεργασία με το εργαστήριο, τις απαιτούμενες ιδιότητες.
x Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης με τα οποία έγινε η μελέτη σύνθεσης είναι ο
Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που θα
πρέπει να τηρηθεί κατά την μελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου.
Όταν οι σκυροδετήσεις γίνονται σε χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα που αφορούν την σύνθεση και την παρασκευή του σκυροδέματος, όπως
προβλέπεται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 515 ΕΛΟΤ 517 καθώς και στα αντίστοιχα κεφάλαιο Δ7 και Δ6 του ΚΤΣ
2016.

6

Ανάμιξη σκυροδέματος

Για τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 καθώς
και το κεφάλαιο Β3 του ΚΤΣ 2016.

7

Μεταφορά σκυροδέματος

Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους μεταφορά σκυροδέματος είναι ότι δεν θα πρέπει να
αλλοιώνονται κατά την μεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιμότητα, η
ομοιογένεια και η αρχική διαβάθμιση καθώς επίσης να μην μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Για
την επιλογή των μέσων μεταφοράς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός από το κόστος, οι τοπικές συνθήκες,

8
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οι καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις για το σκυρόδεμα. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η μεταφορά μπορεί να
γίνει:
α)

με αυτοκίνητα – αναδευτήρες

β)

με κάδους με ή χωρίς μέσα ανάδευσης επί αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού μέσου ή αναρτώμενους
από γερανό

γ)

με μεταφορική ταινία

δ)

με άλλα μέσα, αρκεί να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Ο χρόνος μεταφοράς του σκυροδέματος με αυτοκίνητο αναδευτήρα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 1 ώρα
και 30 λεπτά. Σε περίπτωση χρήσης κατάλληλου επιβραδυντικού προσθέτου, ο χρόνος μεταφοράς μπορεί
να αυξηθεί κατά επιπλέον 30 λεπτά. Σε περίπτωση μεταφοράς ύφυγρου σκυροδέματος ή κυλινδρούμενου
σκυροδέματος, η μεταφορά μπορεί να γίνει με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα εφόσον η απόσταση μεταφοράς
δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να προκαλέσει απόμιξη στο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα πρέπει κατά την
μεταφορά να προφυλάσσεται, με κατάλληλα σκεπάσματα, από εξάτμιση ή διαβροχή ή αλλοίωση της
θερμοκρασίας του.
Όταν το σκυρόδεμα μεταφέρεται με μεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το
σκυρόδεμα πέφτει από την μεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για την αποφυγή
της απόμιξης.
Οταν η μεταφορά και η εκφόρτωση του σκυροδέματος γίνεται με αντλία, το άκρο του άκαμπτου σωλήνα θα
διαθέτει επέκταση με εύκαμπτο σωλήνα κατάλληλου μήκους για την εκφόρτωση του σκυροδέματος στις
επιθυμητές θέσεις. Εάν οι άκαμπτοι σωλήνες είναι προσυναρμολογημένοι (δεν χρησιμοποιείται μηχανική
«μπούμα») τότε η εκφόρτωση θα αρχίζει από τα πλέον απομακρυσμένα μέρη και αφαιρώντας τμήματα
άκαμπτων σωλήνων η διάστρωση θα πλησιάζει προς την θέση της αντλίας. Οι αφαιρούμενοι σωλήνες θα
καθαρίζονται από το σκυρόδεμα και θα πλένονται.
Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται επίσης οι οδηγίες εκφόρτωσης και μεταφοράς που περιλαμβάνονται
στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος».

8

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Εχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή αυτή και στον ΚΤΣ 2016 και ειδικότερα
παράγραφοι Β4, Β6.8 και Β6.9 αυτού, οι οποίες αναφέρονται:

η

x Στη διαδικασία μεταφοράς και παράδοσης σκυροδέματος
x Στη διαδικασία μεταφοράς εργοταξιακού σκυροδέματος με αυτοκίνητο μεταφοράς
x Στη διαδικασία ελέγχου εργοταξιακού σκυροδέματος από τον επιβλέποντα.

9

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών (όπου απαιτείται)

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται χωριστά. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
3

Α. Σε μια κατασκευή από σκυρόδεμα, οι ποσότητες του σκυροδέματος επιμετρούνται κατ’ όγκο (m )
σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου Τιμολογίου εκτέλεσης έργων
(λ.χ. οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών κ.ά.).
Β. Τυχόν ενσωματούμενα πρόσθετα ή/και πρόσμικτα που προβλέπονται από την εκάστοτε μελέτη
συνθέσεως, θα επιμετρούνται ιδιαιτέρως ή όχι, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο οικείο άρθρο του
αντίστοιχου Τιμολογίου.
Δεν επιμετρούνται επίσης χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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(πληροφοριακό)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Οι όροι υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας αφορούν τους εργαζομένους στην παραγωγή του εργοταξιακού
σκυροδέματος.
Η διαδικασία είναι κατ΄ουσίαν αυτοματοποιημένη και απαιτεί την λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας
που αναφέρονται στον χειρισμό και λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού. Τα συγκροτήματα σκυροδέματος
απαιτούν επιθεωρήσεις/ελέγχους επί μέρους συστημάτων τους τα οποία βρίσκονται σε ύψος άνω του
δαπέδου κυκλοφορίας (σιλό, τροφοδοσία, χοάνες κλπ.).
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρατίθενται τα ακόλουθα:
x Διάταξη προστατευομένων δια βάθρων επίσκεψης.
x Το κινούμενο στην περιοχή των συγκροτημάτων προσωπικό θα φοράει υποχρεωτικά κράνος.
x Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος συνήθως διαθέτουν δοσομετρικές διατάξεις προσθήκης
προσθέτων. Ο χειρισμός των προσθέτων, ανάλογα με την χημική σύνθεσή τους πρέπει να γίνεται με
προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού αυτών.
x Ελεγχο και προστασία των πάσης φύσεως καλωδιώσεων τροφοδοσίας του συγκροτήματος με
ηλεκτρική ενέργεια.
x Απαγόρευση προσέγγισης μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε κινούμενα μέρη του συγκροτήματος
εν λειτουργία (τροφοδοτικοί ιμάντες). Τα κινούμενα μέρη θα προστατεύονται με κιγκλίδωμα ή πλέγμα και
θα επισημαίνονται με πινακίδες.
x Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση νερού για καθαρισμό/απόπλυση όταν το συγκρότημα
ευρίσκεται εν λειτουργία.
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Η πλημμελής λειτουργία και διαχείριση των συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος οδηγεί σε ρύπανση
του περιβάλλοντος:
x Δημιουργία σκόνης κατά την διακίνηση των λεπτόκοκκων αδρανών (άμμου).
x Δημιουργία ιλύος και απονέρων με υψηλή συγκέντρωση στερεών κατά το πλύσιμο των σχημάτων
μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) και των αντλιών σκυροδέματος (που κατά κανόνα γίνονται στην
περιοχή του συγκροτήματος).
x Απορρίψεις πλεοναζόντων σκυροδεμάτων, ήτοι επιστροφές σε περιπτώσεις μη χρησιμοποίησης του
συνόλου του αποστελλομένου προς σκυροδέτηση υλικού με τις βαρέλες.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Διαφυγές ποσοτήτων σκυροδέματος από τις αναχωρούσες πλήρεις βαρέλες.
Χαρακτηριστικό των αποβλήτων των συγκροτημάτων είναι ότι στερεοποιούνται (πρόκειται κατ’ ουσίαν περί
σκυροδέματος και τσιμεντοπολτού). Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η παροχέτευση των απονέρων προς
φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες και επιβάλλεται η συγκέντρωσή τους σε λάκκους καταλλήλων διαστάσεων
(ανάλογα με το μέγεθος του συγκροτήματος).
Για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα προαναφερθέντα, θα
λαμβάνονται, ενδεικτικώς, τα ακόλουθα μέτρα:
x Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα καθαρίζεται η περιοχή από υπολείμματα σκυροδεμάτων (οδού
προσπέλασης), πριν αυτά αποκτήσουν σημαντικό πάχος.
x Τα πλεονάζοντα σκυροδέματα θα απορρίπτονται σε υδατοστεγανούς λάκκους με διατάξεις
υπερχείλισης, τα δε εναπομείναντα υπολείμματα θα διαχειρίζονται με την κείμενη νομοθεσία ως μπάζα
οικοδομής.
x Το συγκρότημα θα είναι εξοπλισμένο με κονεοσυλλέκτες (τύπου σακκοφίλτρου) στις χοάνες
τροφοδοσίας λεπτόκοκκων υλικών και τσιμέντου, για την προστασία τόσο του εργαζόμενου
προσωπικού όσο και του περιβάλλοντος.
x Απαγορεύεται η πλύση των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος και των πρεσών σε οποιεσδήποτε
άλλες θέσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους ή το ΣΑΥ του έργου.
x Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα επιθεωρούνται και θα καθαρίζονται οι δρόμοι διακίνησης των
προσκομιζομένων στο έργο σκυροδεμάτων από τυχόν διαρροές από τα οχήματα μεταφοράς.
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα τις Υπουργικές
Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-03-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ
99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 εγκρίθηκε την 2017-12-06 από
την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συντήρηση σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των μέτρων προστασίας που πρέπει να
ληφθούν μετά την διάστρωση του σκυροδέματος για την αποτελεσματική συντήρησή του, την αποφυγή
πρόκλησης βλαβών και την δημιουργία των προϋποθέσεων εξασφάλισης των αναμενομένων τελικών
ιδιοτήτων του σκυροδέματος, αναλόγως της συνθέσεώς του.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η προδιαγραφή αυτή εξειδικεύει, ερμηνεύει και αξιοποιεί τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος.
Η Προδιαγραφή αυτή δεν αφορά περιπτώσεις τεχνητής ωρίμανσης του σκυροδέματος με ατμό η άλλες
μεθοδολογίες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της σκλήρυνσης του σκυροδέματος και δεν αναφέρεται στα
πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σύνθεση και την παρασκευή σκυροδέματος που
διαστρώνεται σε περιόδους χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Παρατήρηση
Θεωρείται σκόπιμο να τονισθεί ότι η επιβαλλόμενη, με την Προδιαγραφή αυτή, συντήρηση έχει μεγαλύτερο
κόστος (σε εργασία και υλικά) από την μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πρακτική συντήρησης στις περισσότερες
κατασκευές. Εντούτοις, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι με την σωστή συντήρηση προφυλάσσεται η κατασκευή
από σημαντικά πολλαπλάσιο κόστος που μελλοντικά θα έχει λόγω των συνεπειών της μειωμένης
ανθεκτικότητας του σκυροδέματος και της μειωμένης προστασίας του οπλισμού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που
ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως
νερό ανάμιξης σκυροδέματος-- Mixing water for concrete - Specification for
sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered
from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ 515

Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή -- Concreting
under low enviromental temperature

ΕΛΟΤ 517

Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή -- Concreting under
high enviromental temperature

ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1

Προϊόντα συντήρησης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμών - Μέρος 1:
Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της προστασίας των κοινών προϊόντων
συντήρησης -- Curing compounds - Test methods - Part 1: Determination of water
retention efficiency of common curing compounds

ΕΛΟΤ EN 13670

Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα -- Execution of concrete structures
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Όροι και ορισμοί

Με τον όρο συντήρηση του σκυροδέματος νοείται στην Προδιαγραφή αυτή, το σύνολο των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την διάστρωσή του για να αποφευχθεί
σημαντική εξάτμιση της περιεχόμενης υγρασίας του και να ελεγχθούν οι θερμοκρασιακές επιδράσεις, οι
εσωτερικές και του περιβάλλοντος σε αυτό. Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η επίτευξη απρόσκοπτης
ενυδάτωσης του τσιμέντου και των άλλων ενδεχομένως πρόσθετων συναφών «συνδετικών κονιών» και ο
έλεγχος των επιδράσεων στο σκυρόδεμα των θερμοκρασιακών μεταβολών του περιβάλλοντος. Δεν
συμπεριλαμβάνονται στην Προδιαγραφή αυτή τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του
σκυροδέματος από κρούσεις, δονήσεις, ταλαντώσεις, ή άλλες εξωτερικές αιτίες οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν βλάβες στο νεαρό σκυρόδεμα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Απώλεια υγρασίας από το νωπό σκυρόδεμα ή από το σκυρόδεμα νεαρής ηλικίας, αν δεν ληφθούν
κατάλληλα μέτρα προστασίας, προκαλεί στη ζώνη που λαμβάνει χώρα, αναστολή της ενυδάτωσης ή/και
συστολή συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ρηγμάτωση.
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί επίσης να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο νεαρό σκυρόδεμα,
λόγω ασυμβάτων παραμορφώσεων μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων αυτού ή/και των
συνθηκών ορίου.
Ειδικότερα, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή
και όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Προδιαγραφή αυτή (παρ. 6
και 7 αντίστοιχα) αλλά και στον ΚΤΣ.
Η αναστολή (μερική ή ολική) της ενυδάτωσης έχει ως συνέπεια να προκύψει σκυρόδεμα με αυξημένο
πορώδες γεγονός, που πρωτίστως μειώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος (σε
περιβαλλοντικές επιδράσεις και σε δράσεις διαβρωτικών ουσιών) και την προστασία από διάβρωση που
προσφέρει στον οπλισμό. Άλλες συνέπειες της αναστολής της ενυδάτωσης είναι η μείωση της αντοχής, της
αντίστασης σε απότριψη και η αύξηση της διαπερατότητας σε υγρά και αέρια.
Οι ρηγματώσεις που ενδεχομένως δημιουργούνται λόγω ανεξέλεγκτης ξήρανσης του νωπού ή νεαρού
σκυροδέματος ή λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών έχουν τις εξής επιπτώσεις:
α) αυξάνουν την διαπερατότητα του σκυροδέματος και επομένως μειώνουν δραστικά την ανθεκτικότητά
του και την προστασία που μπορεί να προσφέρει στον οπλισμό
β) μειώνουν την λειτουργικότητα του δομικού στοιχείου και
γ) σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου ή/και οδηγούν σε αύξηση
των παραμορφώσεων.

4

Απαιτήσεις

Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και πρέπει να διαρκεί
για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, τη
σύνθεση του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή, πρόσθετα, Ν/Τ) και τη μέθοδο κατασκευής, όπως
αναλυτικότερα αναφέρεται στη παράγραφο 5. Η περίοδος συντήρησης ορίζεται από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 13670
και σχετίζεται με την κατηγορία συντήρησης των έργων όπως αναφέρεται στον Πίνακα 4 του Προτύπου,
εκτός εάν άλλως ορίζεται τεκμηριωμένα από τη μελέτη του έργου. Για λόγους επίτευξης ικανοποιητικής
ανθεκτικότητας συνιστάται η διάρκεια συντήρησης να μην είναι λιγότερη των 7 ημερών, ανεξαρτήτως της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της κατηγορίας συντήρησης, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην
παράγραφο Δ5.1.3 του ΚΤΣ-2016.

4.1 Νερό συντήρησης
Το νερό συντήρησης πρέπει να είναι καθαρό και να μη περιέχει συστατικά με δυσμενή επίπτωση στην
αντοχή, στην ανθεκτικότητα και στον οπλισμό. Πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1008 και
την παράγραφο Δ5.1.5 του ΚΤΣ-2016.
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Γενικά το πόσιμο νερό από κοινοτικό δίκτυο ή από πόσιμη πηγή νερού ή γενικά το νερό που χρησιμοποιείται
για αρκετό χρονικό διάστημα για την παρασκευή του σκυροδέματος χωρίς να έχουν παρουσιαστεί
προβλήματα, είναι κατάλληλο. Επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα δεν πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικά
απόβλητα και να μη περιέχουν ζωικά απορρίμματα, σάκχαρα, έλαια, λιπαρές ουσίες η ανθρακικό κάλιο. Το
θαλασσινό νερό είναι ακατάλληλο για συντήρηση.
Λόγω κινδύνου πρόκλησης θερμικού πλήγματος, δεν επιτρέπεται η χρήση νερού θερμοκρασίας μικρότερης ή
μεγαλύτερης κατά 11°C από εκείνη του σκυροδέματος.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2 Λινάτσες
Οι λινάτσες (ή υφάσματα ή γιούτινα φύλλα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οριζόντιες και κατακόρυφες
επιφάνειες, πρέπει να έχουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα ώστε να συγκρατούν νερό και να είναι καθαρές
χωρίς επιβλαβείς ουσίες (σάκχαρα, λιπάσματα) και χωρίς ουσίες που πιθανόν να διαφοροποιήσουν το
χρώμα του σκυροδέματος. Για την αφαίρεση των βλαπτικών ουσιών πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να
ξεπλένονται με νερό.
Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με λινάτσες διπλού πάχους, αφού συγκρατούν περισσότερο νερό
και διαβρέχονται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα.

4.3 Πλαστικά φύλλα
Τα πλαστικά φύλλα έχουν μικρό βάρος και διατίθενται σε διαφανή, λευκή ή μαύρη απόχρωση και πρέπει να
έχουν ελάχιστο πάχος 0,10 mm. Σκουρόχρωμα φύλλα χρησιμοποιούνται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
°
είναι κάτω από 15 C ενώ λευκά και ανοιχτόχρωμα που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία
χρησιμοποιούνται την θερινή περίοδο όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30°C. Διαφανή φύλλα δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες σκυροδέματος οι οποίες δέχονται ηλιακή ακτινοβολία διότι συμβάλλουν
στην αύξηση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος (δημιουργία συνθηκών θερμοκηπίου).

4.4 Αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί
Χρησιμοποιούνται όπως και τα πλαστικά φύλλα και δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια του
σκυροδέματος. Το αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί αποτελείται από ειδικό χαρτί δυο στρώσεων συγκολλημένων
μεταξύ τους και ενισχυμένων με ίνες. Είναι κατάλληλα επεξεργασμένα και έχουν αντοχή σε ύγρανση και
ξήρανση.

4.5 Ειδικά υγρά που σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη (χημικά υγρά συντήρησης)
Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος και όταν στεγνώσουν σχηματίζουν έναν
σχετικά αδιάβροχο υμένα που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεμα.
Διακρίνονται σε κατηγορίες σύμφωνα:
α)

με την παρουσία ή όχι χρωστικής ουσίας που δημιουργεί αντανακλαστικές επιφάνειες

β)

την αποτελεσματικότητά τους να συγκρατήσουν την υγρασία,

γ)

την δυνατότητά τους να διασπώνται και να απομακρύνονται εύκολα από την επιφάνεια χωρίς να
δημιουργούν προβλήματα στην συγκόλληση άλλων στοιχείων στην επιφάνεια του σκυροδέματος (πχ
πλακάκια επιστρώσεις με κονιάματα κλπ).

Οι χρωστικές ουσίες βοηθούν στην πράξη να κριθεί αν έχει επιτευχθεί ομοιόμορφη και πλήρης κάλυψη,
συμβάλλουν στην αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και ελαττώνουν την απορρόφηση της θερμότητας
από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Τα ειδικά υγρά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ASTM C-309 και ελέγχονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1.
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Μέθοδοι συντήρησης

5.1 Γενικά
Οι μέθοδοι συντήρησης περιλαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για:
α. Την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας για την απρόσκοπτη
ενυδάτωση του τσιμέντου.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

β. Την αποφυγή ρηγματώσεων οφειλόμενων σε παρεμποδιζόμενες θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές
του νωπού ή μερικώς σκληρυμένου σκυροδέματος (μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος
σε σχέση με την κατανομή της θερμοκρασίας στη μάζα του σκυροδέματος ή συστολή νωπού ή
μερικώς σκληρυμένου σκυροδέματος από εξάτμιση του περιεχόμενου νερού).
Τονίζεται ότι η συντήρηση πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες
επιφάνειες, ιδιαίτερα δε επισημαίνεται η συμβολή της συντήρησης στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος και
επομένως η σημασία της για τα υποστυλώματα, τους κόμβους και άλλες στατικώς σημαντικές περιοχές των
κατασκευών.
Οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας του σκυροδέματος εξασφαλίζονται με μεθόδους που:


δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος,



διατηρούν την περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέματος.

Οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για την ενυδάτωση του τσιμέντου εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις
οδηγίες που δίνονται στην § 5.4 για συνήθεις θερμοκρασίες σκυροδέματος (0°C < Θ < 32°C), στην § 5.5 για
χαμηλές θερμοκρασίες (Θ < 0°C) και στην § 5.6 για υψηλές θερμοκρασίες. Στην § 6 δίνονται οι οδηγίες για
την αποφυγή θερμοκρασιακών ή άλλων ρηγματώσεων.

5.2 Μέθοδοι που δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του
σκυροδέματος
Για επιβράδυνση και συγκράτηση της υγρασίας χρησιμοποιούνται αδιάβροχα φύλλα (πλαστικά, σκληρυμένο
χαρτί) ή ειδικά χημικά υγρά που τοποθετούνται ή ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος.
Τα πλαστικά και αδιάβροχα ενισχυμένα φύλλα διαστρώνονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, έτσι
ώστε να καλύπτουν πλήρως το σκυρόδεμα. Η επαφή διευκολύνεται αν στην επιφάνεια του σκυροδέματος
υπάρχει ελεύθερο επιφανειακό νερό. Τα πλαστικά φύλλα πρέπει στις ενώσεις να επικαλύπτονται σε πλάτος
τουλάχιστον 30 cm και να συγκρατούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος με κατάλληλες
διατάξεις.
Σε περιπτώσεις πλακών επί εδάφους πρέπει να επικαλύπτονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλήρη επικάλυψη των γωνιών και στην σταθερή στήριξη των πλαστικών
φύλλων, ώστε αυτά να μην ανασηκώνονται από τον άνεμο ή από άλλες αιτίες. Σημειώνεται ότι τα πλαστικά
φύλλα πρέπει να είναι τεντωμένα και να μην έχουν πτυχώσεις διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν
γεωμετρικές και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια.
Αναφέρεται επίσης, ότι η επαφή των πλαστικών φύλλων με την επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος μπορεί
να αλλοιώσει την επιφανειακή υφή αυτού όταν το σκυρόδεμα είναι πολύ νεαρό και παραμορφώνεται πολύ
εύκολα. Στις περιπτώσεις αυτές η επικάλυψη γίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το
σκυρόδεμα «έχει τραβήξει» αρκετά, ώστε να μην αλλοιώνεται η υφή της επιφάνειάς του.
Στο διάστημα αυτό για την αποφυγή επιφανειακής ρηγμάτωσης στο νωπό σκυρόδεμα πρέπει να
παρεμποδίζεται η εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος με δημιουργία εκνεφωμένης ατμόσφαιρας στην
περιοχή πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος με νερό υπό μορφή νέφους ώστε να μην αλλοιώνεται η
επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού (βλ. παρ 5.3 «συντήρηση με νερό»).
Τα κατακόρυφα στοιχεία, όπως υποστυλώματα, τοιχία κλπ, μετά την αφαίρεση των πλευρικών στοιχείων
πρέπει να καλύπτονται με πλαστικά φύλλα, τα οποία θα περιβάλλουν το στοιχείο ή θα στερεώνονται στην
ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος, κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν την εξάτμιση, (κατ’ αντιστοιχία με τα
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οριζόντια στοιχεία). Συνιστάται να καθυστερήσει όσο είναι πρακτικά δυνατόν η αφαίρεση των πλαϊνών των
ξυλοτύπων και να διαβρέχονται αυτοί για να μην απορροφήσουν νερό από το σκυρόδεμα σε περίπτωση
που, λόγω ξηρού περιβάλλοντος, στεγνώσουν.
Σε περιπτώσεις ξηρού και θερμού καιρού η διαβροχή των ξυλοτύπων, κατά το διάστημα που αυτοί δεν έχουν
αφαιρεθεί, είναι απαραίτητη.
Τα πλαστικά φύλλα επαναχρησιμοποιούνται όσο είναι ικανά να συγκρατούν την υγρασία και τυχόν ζημιές
τους επισκευάζονται με ειδική κόλλα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, περίπου μια ώρα μετά την σκυροδέτηση και
όταν στεγνώσουν σχηματίζουν στεγανή μεμβράνη που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το
σκυρόδεμα.
Πρέπει να αποφεύγεται να ψεκάζονται στο στάδιο της εξίδρωσης ή σε σκυρόδεμα με ορατό νερό στην
επιφάνειά του. Κρίσιμο στοιχείο για την πλήρη απόδοση των υλικών και την επίτευξη της μέγιστης
απόδοσης, είναι ο ψεκασμός της επιφάνειας στον κατάλληλο χρόνο. Ψεκάζονται αμέσως μετά την εξάτμιση
του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος και την εξαφάνιση της γυαλάδας.
Πρόωρη εφαρμογή διαλύει τα ειδικά υγρά οπότε μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους ή απαιτούνται
μεγαλύτερες ποσότητες υλικού για την ίδια αποτελεσματικότητα, ενώ καθυστέρηση της εφαρμογής έχει σαν
αποτέλεσμα την απορρόφηση τους από το σκυρόδεμα με τα ίδια αποτελέσματα.
Σε δύσκολες περιπτώσεις ρηγμάτωσης πλαστικού σκυροδέματος είναι προτιμότερο ο ψεκασμός να γίνεται
πριν εξατμιστεί το επιφανειακό νερό πλήρως αλλά υπάρχει ακόμη μια μικρή επιφανειακή «γυαλάδα». Όπου
είναι εφικτό για ομοιόμορφη και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας εφαρμόζονται σε δυο στρώσεις σε ορθή
γωνία, ενδεχομένως και με διαφορετική απόχρωση στρώσεως.
Η χρήση έγχρωμων υγρών συντήρησης διευκολύνει τον έλεγχο της ομοιομορφίας του ψεκασμού από την
ομοιομορφία του χρώματος της ψεκασμένης επιφάνειας. Σε επιφάνειες οι οποίες δέχονται ηλιακή
ακτινοβολία πρέπει να ψεκάζεται υγρό συντήρησης με ανακλαστικές ιδιότητες (χρώμα λευκό ή αλουμινίου)
για την ελαχιστοποίηση της αύξησης της θερμοκρασίας λόγω ακτινοβολίας.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των καταλλήλων υγρών των οποίων η απόδοση διαφοροποιείται
ανάλογα με την σύνθεση του υγρού συντήρησης. Αναμειγνύονται πριν την χρήση τους και εφαρμόζονται
ομοιόμορφα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
Ανάλογα με τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες του παραγωγού εφαρμόζονται με το χέρι ή με μηχανή
ψεκασμού με κατάλληλα ακροφύσια και πίεση 0,2 – 0,7 MPa. Σε μεγάλες επιφάνειες, για μεγαλύτερη
ταχύτητα και ομοιόμορφη διασπορά του υλικού προτείνεται η χρήση μηχανής ψεκασμού ενώ για μικρές
επισκευές μπορεί να εφαρμόζεται με πλατύ μαλακό πινέλο ή ρολό. Όταν η αδρότητα της ψεκαζόμενης
επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη (π.χ. δάπεδα με αντιολισθητικές ιδιότητες ή επιφάνειες με
ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις), τότε απαιτείται να ψεκάζεται μεγαλύτερη ποσότητα υλικού για να
επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κάλυψη, κατά τις οδηγίες του παραγωγού.

5.3 Μέθοδοι που υποκαθιστούν το νερό που εξατμίζεται
Κατάλληλες συνθήκες υγρασίας επιτυγχάνονται με συνεχή ή διακεκομμένη αλλά συχνή σε τακτά διαστήματα
διαβροχή της επιφάνειας του σκυροδέματος με νερό, με πλημμύρισμα, με ατμό ή με επικάλυψη της
επιφάνειας με συνεχώς διαβρεχόμενη λινάτσα, ύφασμα ή γιούτα.
Η συντήρηση με υγρές λινάτσες έχει το πλεονέκτημα ότι προφυλάσσει ταυτόχρονα το σκυρόδεμα από την
ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του. Η απλή διαβροχή της επιφάνειας
μπορεί να διατηρεί την επιφάνεια σε χαμηλή σχετικώς θερμοκρασία λόγω εξάτμισης αλλά ενίοτε σε
περιπτώσεις κακής εφαρμογής, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις λόγω απότομων θερμοκρασιακών και
υγρασιακών μεταβολών (θερμοκρασιακές και υγρασιακές συστολοδιαστολές).
Συντήρηση με νερό: Η συντήρηση με νερό είναι οικονομική, γρήγορη, αποδοτική μέθοδος και δεν
παρεμποδίζει την εξέλιξη των εργασιών εφ’ όσον γίνεται με ορθό τρόπο.
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Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η σποραδική διαβροχή είναι δυνατόν να προκαλέσει επιφανειακές
ρηγματώσεις λόγω πρόκλησης θερμικού πλήγματος στο σκυρόδεμα (διαβροχή τις μεσημβρινές ώρες σε
επιφάνεια ήδη ξηραμένη και εκτεθειμένη στον ήλιο). Η διακεκομμένη διαβροχή πρέπει να γίνεται σε συχνά
διαστήματα, πριν να ξηρανθεί και θερμανθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος, και για τον σκοπό αυτό τα
αυτόματα ψεκαστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για πότισμα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Επισημαίνεται η ανάγκη να γίνεται η διαβροχή κατά ομοιόμορφο τρόπο, έτσι ώστε η κατασκευή να δέχεται
την ίδια συντήρηση σε όλα τα σημεία και επίσης να αποφεύγονται τυχόν διαφορετικές υγρασιακής φύσεως
παραμορφώσεις από θέση σε θέση.
Αν η εφαρμογή της διαβροχής πρέπει να γίνει όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμη εύκολα παραμορφώσιμο από
τις σταγόνες του νερού, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα εκνέφωσης, τα οποία παράγουν
ιδιαίτερα μικρά σταγονίδια νερού που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αμέσως πάνω από την επιφάνεια του
σκυροδέματος και εμποδίζουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος. Η εκνέφωση παράγεται με ειδικά
ακροφύσια και το παραγόμενο νέφος πρέπει να κατευθύνεται πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος
και όχι κατευθείαν πάνω σε αυτή, είναι δε αποτελεσματική όσο διάστημα υπάρχει. Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής ύπαρξης ρεύματος αέρα πάνω από την επιφάνεια του
σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να μην αλλοιώνεται η επιφάνειά του από
την πτώση σταγόνων νερού, τότε η εκνέφωση σταματάει και η συντήρηση γίνεται με διαβροχή με ψεκασμό.
Επιβάλλεται επιτήρηση των εργασιών για την καλή λειτουργία του ψεκαστικού συστήματος και απρόσκοπτης
τροφοδοσίας του νερού.
Η συντήρηση οριζόντιων επιφανειών μπορεί να γίνει, επίσης, με πλημμύρισμα με την βοήθεια περιμετρικής
ανύψωσης με χτίσιμο μίας σειράς τούβλων.
Συντήρηση με λινάτσες: Αν στην Σύμβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν προβλέπεται
παγετός, οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ 6, η συντήρηση θα γίνεται με υγρές λινάτσες.
Οι λινάτσες τοποθετούνται αφού το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή, ώστε να μην προκαλείται αλλοίωση
στην επιφάνεια του σκυροδέματος, και διατηρούνται υγρές με τακτά καταβρέγματα. Όλες οι ελεύθερες
επιφάνειες του σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται με λινάτσες, οι δε τυχόν αναγκαίες εργασίες
(μετακίνηση προσωπικού) πρέπει να γίνονται πάνω στις λινάτσες. Ομοίως, οι κατακόρυφες επιφάνειες μετά
την απομάκρυνση του ξυλοτύπου καλύπτονται πλήρως με υγρές λινάτσες που διατηρούνται υγρές με συχνά
καταβρέγματα.
Οι λινάτσες διατηρούνται συνεχώς υγρές τουλάχιστον για. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον ΕΛΟΤ
ΕΝ 13670 (Παράρτημα Στ) σχετίζεται με την κατηγορία συντήρησης των έργων όπως αναφέρεται στον
Πίνακα 4 του Προτύπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται τεκμηριωμένα από τη μελέτη του έργου. Για λόγους
επίτευξης ικανοποιητικής ανθεκτικότητας συνιστάται η διάρκεια συντήρησης να μην είναι λιγότερη των 7
ημερών, ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας επιφανείας του σκυροδέματος και της κατηγορίας συντήρησης. Αν
οι λινάτσες απομακρυνθούν πριν από τη συμπλήρωση 14 ημερών από τη διάστρωση, για το χρονικό
διάστημα από 7 μέχρι 14 ημέρες, το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού της επιφάνειάς του δύο
φορές την ημέρα και από τις 14 έως τις 28 ημέρες μία φορά την ημέρα.

5.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια συντήρησης
H διάρκεια της συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο και την ποσότητα του τσιμέντου, τον λόγο Ν/Τ, τα
χαρακτηριστικά των αδρανών, τα χημικά πρόσθετα, την θερμοκρασία σκυροδέματος, την συμπύκνωση και
την αποδοτικότητα της μεθόδου συντήρησης για την συγκράτηση της υγρασίας.
Στα συνηθισμένα έργα, η συντήρηση με λινάτσες που διατηρούνται συνεχώς υγρές. Για σκυροδέματα
ανθεκτικά σε επιφανειακή φθορά, ή σκυροδέματα μειωμένης υδατοπερατότητας, ή ανθεκτικά σε χημικές
προσβολές, η εντατική συντήρηση πρέπει να έχει διπλάσιο χρόνο, δηλ 14 ημέρες.
Σημειώνεται ότι για σκυροδέματα με τσιμέντα με αυξημένη περιεκτικότητα σε φυσικές ή τεχνητές ποζολάνες
ή ιπτάμενες τέφρες (CEM II ή CEM IV) η απαίτηση για εντατική συντήρηση είναι αυξημένη έναντι αυτών με
τσιμέντο τύπου CEM I.
.
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Η απόδοση των μέτρων συντήρησης και η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέματος επί τόπου μπορεί να
εκτιμηθεί με δοκίμια τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο «δοκίμια έργου» (- » (παρ. Δ5.1.3 και Δ5.4 του
ΚΤΣ-2016) καθώς και με θερμόμετρα και υγρόμετρα (συνήθως με ηλεκτρονική καταγραφή) τα οποία
ενσωματώνονται σε κατάλληλες θέσεις στο έργο και με βάση την αρχή της «ωρίμανσης» βοηθούν στην
εκτίμηση της επί τόπου αντοχής ενώ παράλληλα καταγράφουν την πορεία της υγρασίας του σκυροδέματος.

5.5 Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή
ο

Όταν οι θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι μικρότερη από +5 C πρέπει να
λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την διάστρωση και την συντήρηση του
σκυροδέματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 515. και τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016.
°

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Απαγορεύεται η σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των -3 C. Σε περίπτωση
°
που απαιτείται η σκυροδέτηση έργων σε περιβάλλοντα με συνεχώς χαμηλότερες των -3 C θερμοκρασίες θα
πρέπει να πραγματοποιείται ειδική μελέτη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας..
Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την διάστρωση και κατά την συντήρηση πρέπει να είναι η
προβλεπόμενη από τον Πίνακα 1:
Πίνακας 1 - Απαιτούμενες θερμοκρασίες συντήρησης σκυροδέματος και διάρκεια αυτών σε
περιπτώσεις σκυροδέτησης με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Σκυρόδεμα

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
t° C

Λεπτές
διατομές

Συνήθεις
διατομές

Μεγάλες
διατομές

Σκυρόδεμα με μέγιστο κόκκο αδρανούς
<20mm

<31.5mm

<63mm

Απαιτούμενη θερμοκρασία
13°C

10°C

7°C

Διάρκεια συντήρησης σε ημέρες

Αφόρτιστο και μη εκτεθειμένο

-3°C <t<5°C

Η συνολική διάρκεια της συντήρησης του
σκυροδέματος θα είναι αυτή που
προδιαγράφεται από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 13670
προσαυξημένη κατά τον αριθμό των ημερών
που η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται
μεταξύ -3°C <t,<5°C και κατά τις οποίες το
σκυρόδεμα θα συντηρείται στην ανωτέρω
προβλεπόμενη θερμοκρασία

Αφόρτιστο ή φορτισμένο και εκτεθειμένο

Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία κατά την συντήρηση στα αναγραφόμενα επίπεδα πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από μέτρα που αφορούν την σύνθεση και
την παρασκευή του σκυροδέματος (αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, χρήση τσιμέντων ταχείας
ανάπτυξης αντοχών τύπου R, χρήση ταχυπηκτικών προσθέτων, θέρμανση των υλικών κλπ) και μέτρα που
αφορούν την προφύλαξη του διαστρωθέντος σκυροδέματος, έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην κατέλθει
κάτω από τις αναγραφόμενες τιμές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κάλυψη των στοιχείων του δομήματος με
στρώσεις από κατάλληλα μονωτικά υλικά με ιδιαίτερη μέριμνα στα στοιχεία μικρών διαστάσεων τα οποία
είναι περισσότερο ευπαθή.
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Ως μονωτικά υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα υλικών όπως πχ λινάτσες, υφάσματα, φύλλα
πολυαιθυλενίου σε συνδυασμό με κάλυψη με άμμο ή άχυρα, διογκωμένη πολυστερίνη, φύλλα αφρώδους
βινυλίου, αφρός ουρεθάνης και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά.
Σε άλλες περιπτώσεις καλύπτεται το δόμημα εξωτερικά με πλαστικά φύλλα και εσωτερικά θερμαίνεται ο
χώρος με κατάλληλα θερμαντικά σώματα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι χρόνοι προφύλαξης που αναγράφονται στον Πίνακα 1 αναφέρονται σε σκυροδέματα με αερακτικό
πρόσθετο, σε αντίθετη περίπτωση οι χρόνοι διπλασιάζονται. Επίσης οι χρόνοι αυτοί προϋποθέτουν ότι το
σκυρόδεμα αποκτά κατά την διάρκεια της προφύλαξης θλιπτική αντοχή 5 MPa, γεγονός που εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, όπως από την επικρατούσα θερμοκρασία, τον τύπο και την κατηγορία ανάπτυξης
αντοχής (N ή R) του τσιμέντου κ.α.
Αν το σκυρόδεμα δεν αποκτήσει την αντοχή αυτή ο χρόνος προφύλαξης πρέπει να παρατείνεται. Αν το
σκυρόδεμα μετά την περίοδο προφύλαξης εκτεθεί σε επανειλημμένους κύκλους ψύξεως κάτω του μηδενός
και απόψυξης, ενώ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση κορεσμού, τότε η προφύλαξή του από την ψύξη πρέπει
να συνεχιστεί μέχρις ότου αποκτήσει αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 24 MPa για να μην διατρέχει κίνδυνο
βλαβών. Για να μπορεί να αντεπεξέλθει στην θερμική καταπόνηση που δημιουργούν τα αντιπαγωτικά άλατα
θα πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη από 31 MPa.
Η αντοχή του σκυροδέματος επί τόπου εκτιμάται με δοκίμια έργου ( παρ. Δ5.1.3 και Δ5.4 του ΚΤΣ-2016) Ο
χρόνος διατηρήσεως των καλουπιών και των ειδικών μέτρων προστασίας προσαρμόζεται ή παρατείνεται
αναλόγως.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ξήρανσης της επιφάνειας του σκυροδέματος. Κατά την
διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών είναι πιθανόν ο συνδυασμός σχετικώς υψηλής θερμοκρασίας
σκυροδέματος (7-10°C) με τη χαμηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία περιβάλλοντος (ΣΥ <40%) να
προκαλέσει ταχεία εξάτμιση του σκυροδέματος και πρόκληση ρηγματώσεων «νωπού σκυροδέματος». H
διαβροχή με νερό στις περιπτώσεις αυτές δεν αποτελεί πρακτική λύση, λόγω του κινδύνου δημιουργίας
πάγου, κυρίως στις θέσεις όπου το επιπλέον νερό απορρέει. Η άμεση κάλυψη με πλαστικά φύλλα θεωρείται
ότι παρουσιάζει πολλά πρακτικά πλεονεκτήματα.

5.6 Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή
Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι υψηλή, πράγμα που συμβαίνει
συνήθως το καλοκαίρι, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την
διάστρωση και την συντήρηση του σκυροδέματος τα οποία αναπτύσσονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 517 και την
παρ. Δ6.1 του ΚΤΣ-2016.
Η διαδικασία παρασκευής και διάστρωσης του σκυροδέματος πρέπει να περιορίζεται χρονικά, ώστε να
αποφεύγεται η άνοδος της θερμοκρασίας του μίγματος. Ο αριθμός των αρμών διακοπής εργασίας πρέπει να
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι επιφάνειες διακοπής εργασίας πρέπει να υφίστανται επιμελημένη
επεξεργασία, όπως τράχυνση και επικάλυψη με βρεγμένες λινάτσες, για να διατηρηθεί η συγκολλητική
ικανότητα του σκυροδέματος που έχει ήδη διαστρωθεί.
Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες στο σκυρόδεμα ενέχουν κίνδυνο για
x ταχύτερη πήξη,
x ταχεία εξάτμιση του νερού,
x δημιουργία θερμικών τάσεων κατά την ψύξη που ενδεχομένως επακολουθήσει τις βραδινές ή πρωινές
ώρες της επόμενης ημέρας,
x επίτευξη μικρότερων αντοχών σε μεγάλη ηλικία από εκείνες που επιτυγχάνονται με το ίδιο σκυρόδεμα
σε κανονική θερμοκρασία.
Εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος εκτός των κινδύνων που ενέχει για την δημιουργία ρηγματώσεων,
είναι δυνατόν να στερήσει από τις επιφανειακές στρώσεις του σκυροδέματος το απαιτούμενο νερό για την
προβλεπόμενη ενυδάτωση. Στις περιπτώσεις αυτές το σκυρόδεμα παρουσιάζει μειωμένη ενυδάτωση με
συνέπειες στην αντοχή αλλά κυρίως στην προστασία που παρέχουν οι επιφανειακές αυτές στρώσεις στον
οπλισμό και στο ίδιο το σκυρόδεμα (αυξημένο πορώδες και αυξημένη διαπερατότητα). Είναι επομένως
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απαραίτητο να εντατικοποιηθούν ή να προσαρμοστούν κατάλληλα τα μέτρα για την συντήρηση του
σκυροδέματος.
Αν η συντήρηση γίνεται με διαβροχή, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν να γίνονται οι ψεκασμοί σε
συχνότερα διαστήματα γιατί ο ρυθμός εξάτμισης είναι πολύ μεγαλύτερος.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο κίνδυνος εμφάνισης ρηγματώσεων νωπού σκυροδέματος πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελική μόρφωση της
επιφάνειας είναι μεγάλος. Στις περιπτώσεις αυτές η περιοχή πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του
σκυροδέματος και όχι κατευθείαν η επιφάνεια του σκυροδέματος, τροφοδοτείται με νερό υπό μορφή πολύ
μικρών αιωρούμενων σταγονιδίων (εκνεφωμένο νερό). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τοπικά η σχετική υγρασία
και ελαττώνεται ο ρυθμός εξάτμισης. Αντί της χρήσεως εκνεφωμένου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
έγκαιρα υγρό συντήρησης για κάλυψη της επιφάνειας και μερική αδιαβροχοποίησή της.
Εφιστάται η προσοχή ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται υγρό συντήρησης με μεγάλη ικανότητα
παρεμπόδισης της εξάτμισης λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών. Τα παραπάνω μέτρα είναι δυνατόν
να πρέπει να συμπληρωθούν με τοποθέτηση αντιανέμιων πετασμάτων για τη μείωση της ταχύτητας του
ανέμου και σκιαδίων για την προφύλαξη από την ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπαγόμενη αύξηση της
θερμοκρασίας του σκυροδέματος.
Το σκυρόδεμα πρέπει να προφυλάσσεται από απότομη ελάττωση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να
συμβεί λόγω πτώσεως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες ή μετά
ο
από απογευματινή βροχή (ρυθμός μεγαλύτερος από 3 C/h). Η απότομη αυτή πτώση της θερμοκρασίας θα
προκαλέσει ρηγμάτωση στο σκυρόδεμα

6

Οδηγίες για την αποφυγή ρηγματώσεων στο νεαρό σκυρόδεμα

Στο νεαρό σκυρόδεμα παρατηρούνται τα ακόλουθα είδη ρωγμών:

6.1 Ρωγμές πλαστικού / νωπού σκυροδέματος
Οι ρωγμές αυτές δημιουργούνται όσο το σκυρόδεμα είναι ακόμη εύπλαστο και οφείλονται σε ταχύτατη
εξάτμιση του επιφανειακού νερού. Όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν ρυθμό εξάτμισης μεγαλύτερο
από τον ρυθμό ανόδου νερού από τα κατώτερα στρώματα στην επιφάνεια του σκυροδέματος, λόγω του
φαινομένου της εξίδρωσης, τότε η απώλεια του νερού από τα επιφανειακά στρώματα δημιουργεί
παραμορφώσεις από συστολή ξήρανσης, οι οποίες παρεμποδίζονται από τα κατώτερα στρώματα τα οποία
δεν συστέλλονται.
Η παρεμπόδιση αυτή δημιουργεί ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων τις οποίες το νεαρό σκυρόδεμα δεν μπορεί
να φέρει και ρηγματώνεται (Σχήμα 1). Οι ρωγμές αυτές έχουν ακανόνιστο σχήμα (ευθύγραμμες ή
πολυγωνικές), αρχικά μικρό άνοιγμα και μήκος εκτεινόμενο από μερικά εκατοστά έως μερικά μέτρα με μη
καθορισμένη κατεύθυνση. Συνήθως έχουν πυκνή διάταξη αλλά υπάρχουν και ρωγμές που μπορεί να
απέχουν μερικά μέτρα μεταξύ τους. Το βάθος της ρωγμής μπορεί με την πάροδο του χρόνου να μεγαλώσει
και η ρωγμή να γίνει ακόμη και διαμπερής.

Σχήμα 1 - Ρηγμάτωση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση
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Για την αποφυγή των ρηγματώσεων αυτών πρέπει να ληφθούν μέτρα που μειώνουν την ταχύτητα εξάτμισης
του νερού του σκυροδέματος όπως:
x Άμεσος ψεκασμός με υλικό συντήρησης,
x Τοπική μεταβολή των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάτμιση. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν ή με
συνδυασμό των ακολούθων ενεργειών:
 ψεκασμό του χώρου πάνω από το σκυρόδεμα με νερό υπό μορφή νέφους (εκνεφωμένο νερό) για
τοπική αύξηση της σχετικής υγρασίας χωρίς να αλλοιώνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος από την
πτώση σταγόνων νερού,
 τοποθέτηση αντιανεμίων επιφανειών για την μείωση της ταχύτητας του ανέμου,

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 τοποθέτηση σκιαδίων έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος από
την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
x Μείωση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος κατά την ανάμιξη (μείωση της θερμοκρασίας του νερού ή
των αδρανών, χρήση πάγου κλπ).

6.2 Ρωγμές από καθίζηση του σκυροδέματος
Το σκυρόδεμα ως υλικό σύνθετο έχει την τάση να καθιζάνει και μετά την συμπύκνωσή του εφ΄ όσον
παραμένει σε πλαστική κατάσταση. Η κατά την διεύθυνση της κατακορύφου μετακίνηση της μάζας του
σκυροδέματος εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από τον βαθμό συμπύκνωσης, από τον χρόνο που αυτό
βρίσκεται σε πλαστική κατάσταση, από την κοκκομετρική σύνθεσή του και το βάθος του στοιχείου.
Σε περιπτώσεις μικτών διατομών με μεγάλες διαφορές σε πάχος, η καθίζηση αυτή είναι πολύ διαφορετική και
συχνά, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, η διαφορετική αυτή καθίζηση μεταφράζεται σε ρηγμάτωση στις
περιοχές που συνδέουν τα τμήματα με διαφορετικό βάθος (Σχήμα 2α). Σε άλλες περιπτώσεις σε ορισμένα
σημεία του σκυροδέματος υπάρχει οπλισμός ή κάποιο στοιχείο (τμήμα του ξυλοτύπου) που παρεμποδίζει
την προς τα κάτω καθίζηση του σκυροδέματος ενώ στα γειτονικά τμήματα αυτή δεν παρεμποδίζεται (Σχήμα
2β).
Το αποτέλεσμα είναι η ρηγμάτωση του σκυροδέματος. Ο βαθμός συμπύκνωσης, το μέγεθος της κάθισης
του σκυροδέματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, το μέγεθος των ράβδων του οπλισμού και το
βάθος τοποθέτησής τους είναι από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο.
Σημειώνεται, ότι οι ρηγματώσεις αυτές μπορούν να επιδιορθωθούν πολύ απλά αν εγκαίρως, πριν το
σκυρόδεμα χάσει την ικανότητά του για συμπύκνωση, εφαρμοστεί τοπικά επιφανειακό κοπάνισμα, ή
επαναδόνηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, απλό μύστρισμα.

α

β

Σχήμα 2 - Ρηγμάτωση από καθίζηση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρωγμών του τύπου αυτού πρέπει:
 να προγραμματισθεί η διάστρωση και συμπύκνωση, έτσι ώστε τα μέλη που έχουν μεγαλύτερο βάθος να
διαστρώνονται και να συμπυκνώνονται πρώτα (και αν είναι δυνατόν με σκυρόδεμα του οποίου το

14

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51480
©

ΕΛΟΤ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017

ελεύθερο νερό - και επομένως και η κάθιση - ελαττώνεται στις υψηλότερες στρώσεις) και να ακολουθούν
τα μέλη με μικρότερο βάθος
 να βελτιωθεί η μελέτη σύνθεσης για να μειωθεί η εξίδρωση του σκυροδέματος.

6.3 Ρωγμές από συστολή ξήρανσης σκληρυνμένου σκυροδέματος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όταν το σκυρόδεμα, μετά την αρχική περίοδο συντήρησής του, υποστεί απότομη ξήρανση, αναπτύσσει
παραμορφώσεις συστολής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρηγματώσεις. Οι ρηγματώσεις αυτές
οφείλονται στην παρεμπόδιση των παραμορφώσεων συστολής. Τα επιφανειακά στρώματα του
σκυροδέματος ξηραίνονται και συστέλλονται ενώ τα εσωτερικά στρώματα, των οποίων ο ρυθμός ξήρανσης
είναι πολύ μικρότερος εκείνου των επιφανειακών, δεν συστέλλονται και ως εκ τούτου παρεμποδίζουν τις
παραμορφώσεις συστολής των επιφανειακών στρωμάτων με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται τάσεις
εφελκυσμού που οδηγούν τελικά σε ρηγμάτωση.
Η παρεμπόδιση των παραμορφώσεων μπορεί επίσης να οφείλεται σε ακλόνητο γειτονικό στοιχείο ή σε τριβή
που αναπτύσσεται μεταξύ του συστελλόμενου σκυροδέματος πλάκας δαπέδου και του ακλόνητου
υποστρώματος έδρασης αυτής.
Η ρηγμάτωση εξαρτάται από το μέγεθος της συστολής και από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς
παράγοντες που την επηρεάζουν (σύνθεση σκυροδέματος, παράγοντες που επηρεάζουν την ξήρανση πχ
θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος κ.α.) καθώς επίσης από τον βαθμό παρεμπόδισης της παραμορφώσεως, το
μέτρο ελαστικότητας και την χαλάρωση των αναπτυσσόμενων τάσεων στο σκυρόδεμα λόγω ερπυσμού. Από
τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της συστολής οι κυριότεροι είναι η ποσότητα
του νερού, του τσιμέντου και των αδρανών καθώς και η αντοχή. Κατά συνέπεια και η ηλικία του
σκυροδέματος κατά την οποία το φαινόμενο θα αναπτυχθεί επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της συστολής.
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή των ρηγματώσεων του τύπου αυτού αφορούν κυρίως
στην μείωση της συστολής ξήρανσης και την μετάθεση της ανάπτυξης της συστολής ξήρανσης αργότερα
όταν το σκυρόδεμα θα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αντοχή οπότε και το μέγεθος της συστολής θα είναι
μικρότερο. Η μείωση της συστολής ξήρανσης επιτυγχάνεται με :
 μείωση του νερού ανάμιξης,
 αύξηση της ποσότητας των αδρανών,
 χρήση ινών.
 Τοποθέτηση οπλισμού
 Επέκταση του χρόνου υγρής συντήρησης

6.4 Ρωγμές από θερμοκρασιακές μεταβολές
Στα διάφορα τμήματα μίας κατασκευής από σκυρόδεμα μπορεί να αναπτυχθούν διαφορές θερμοκρασίας
κατά την έννοια του πάχους του στοιχείου, οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε σε εσωτερικές ή εξωτερικές
αιτίες.
Ως εσωτερική αιτία νοείται κυρίως η θερμότητα ενυδάτωσης του τσιμέντου, η οποία αναπτύσσεται τις πρώτες
ημέρες και ώρες και δεν απάγεται εύκολα προς το εξωτερικό της διατομής με αποτέλεσμα, σε περιπτώσεις
μεγάλων σχετικώς διαστάσεων στοιχείων, η θερμοκρασία του εσωτερικού τμήματος να είναι σημαντικά
μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του εξωτερικού.
Οι συνεπαγόμενες παραμορφώσεις λόγω θερμικής συστολής των εξωτερικών στρωμάτων παρεμποδίζονται
από τις στρώσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της διατομής, οι οποίες είναι θερμότερες και δεν έχουν τάση
να συσταλούν. Το αποτέλεσμα είναι ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων και ρηγμάτωση.
Στις εξωτερικές αιτίες συμπεριλαμβάνονται οι θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος οι οποίες
επιβάλλουν ακόμη και σε στοιχεία μικρών σχετικά διαστάσεων θερμικές διαφορές μεταξύ εξωτερικών
στρώσεων και εσωτερικών στρώσεων ή κάτω στρώσεων αν οι στρώσεις αυτές εδράζονται πάνω σε άλλο
υλικό (πχ εδαφική στρώση) που δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι πλάκες σκυροδέματος που εδράζονται επί εδαφικών ή άλλων στρώσεων.
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Η ανώτερη πλευρά της πλάκας επηρεάζεται έντονα από τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος
ενώ ο πυθμένας της πλάκας προστατεύεται από τη στρώση έδρασης και δεν παρουσιάζει αυτές τις
μεταβολές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται θερμοκρασιακή διαφορά κατά την έννοια του
πάχους με αποτέλεσμα την κύρτωση των στοιχείων, η οποία όταν παρεμποδίζεται προκαλεί ανάπτυξη
εφελκυστικών τάσεων (στη λιγότερο θερμαινόμενη πλευρά) και ενδεχομένως ρηγμάτωση.
Σημειώνεται ότι τάσεις στο σκυρόδεμα μπορεί επίσης να αναπτυχθούν και από μη ευθύγραμμη κατανομή της
θερμοκρασίας μέσα στη μάζα του.
Το μέγεθος των αναπτυσσόμενων τάσεων εξαρτάται από την γεωμετρία του στοιχείου, την θερμοκρασιακή
διαφορά, το μέγεθος της παρεμπόδισης της μετακίνησης, το μέτρο ελαστικότητας και τον ερπυσμό
/χαλάρωση του σκυροδέματος.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η αποφυγή των ρηγματώσεων αυτού του τύπου για το νεαρό σκυρόδεμα επιτυγχάνεται με μέτρα τα οποία
κυρίως ελαττώνουν τις θερμοκρασιακές διαφορές, όπως:
 Κάλυψη των επιφανειών του σκυροδέματος για να μην πέσει η θερμοκρασία των επιφανειακών
στρώσεων σημαντικά (τις βραδινές ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας από τη
σκυροδέτηση) σε σχέση με την θερμοκρασία του πυρήνα της διατομής.
 Μείωση της ανάπτυξης μεγάλης σχετικώς θερμοκρασίας στις εσωτερικές περιοχές της διατομής
(πυρήνας) με χρήση τσιμέντων με χαμηλή θερμοκρασία ενυδάτωσης, με ψύξη του σκυροδέματος ώστε
η αρχική του θερμοκρασία διάστρωσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και με μείωση της
ποσότητας του τσιμέντου.
 Για τις διατομές μεγάλων διαστάσεων
 διάστρωση του σκυροδέματος κατά στρώσεις με χρονική απόσταση για κάθε στρώση, έτσι ώστε να
δίνεται ο χρόνος για απαγωγή της παραγόμενης θερμότητας,
 τεχνητή ψύξη του σκυροδέματος με κυκλοφορία ψυχρού νερού μέσα σε σωλήνες ενσωματούμενους
στη μάζα του σκυροδέματος.

7

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

Ελέγχεται αν τηρούνται οι διατάξεις της Προδιαγραφής αυτής ήτοι :
α)

αν τα υλικά είναι τα προδιαγραφόμενα,

β)

αν η συντήρηση διαρκεί όσο διάστημα προβλέπεται,

γ)

αν γίνεται κατά ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα σημεία της κατασκευής και αν ακολουθούνται σωστά οι
οδηγίες.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συντήρησης και εν γένει πρόοδος της σκληρύνσεως ελέγχεται με
δοκίμια, τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό (δοκίμια του έργου). Οι αντοχές
αυτών των δοκιμίων δεν θα λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους συμμορφώσεως.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών (όπως απαιτείται)

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται χωριστά, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε οικείο άρθρο
του Τιμολογίου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00,
κεφ. 10.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο για την
αποφυγή αλλοίωσης των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών τους. Όταν τα ειδικά υγρά είναι εύφλεκτα θα
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αερισμού του χώρου αποθήκευσης.
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας του έργου,
σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Ο χειρισμός των χημικών συντήρησης του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας που αναφέρονται στο
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού (MSDS).

17

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017

51483
©

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Σκυρόδεμα- Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση
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ΚΤΣ-2016 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ 1561/02-06-2016)

[3]

ASTM C309 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete

[4]

ASTM C1315 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds Having Special
Properties for Curing and Sealing Concrete.

18

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51484
2017-12-06

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ICS: 93.010

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Work site concrete batching plants

Κλάση τιμολόγησης: 
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51485

ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-04-00:2017

Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-04-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 εγκρίθηκε
την 2017-12-06 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν
την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα
η
οκτώ (68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός ελαχίστων απαιτήσεων για την λειτουργία
των εργοταξιακών συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος με αναμικτήρα βίαιης ανάμιξης. Το
σκυρόδεμα που παράγεται από εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου και δεν μπορεί να διατίθεται σε τρίτους.
Η προδιαγραφή αυτή δεν αφορά τις εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος με ξηρά φόρτωση. Σε
περίπτωση που επιτρέπεται από την σύμβαση να γίνει χρήση τέτοιας εγκαταστάσεως, αυτή θα πρέπει να
εγκριθεί από την Επίβλεψη μετά την διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 206

Σκυρόδεμα – Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση -- Concrete Specification, performance, production and conformity

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

EΛΟΤ EN 12620

Αδρανή για σκυρόδεμα -- Aggregates for concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα
σκυροδέματος – Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση -Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που
ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως
νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete - Specification for
sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered
from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1:
Μέθοδος δειγματοληψίας -- Tests for general properties of aggregates - Part 1:
Methods for sampling

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-2

Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι μείωσης μεγέθους
εργαστηριακού δείγματος -- Tests for general properties of aggregates - Part 2:
Methods for reducing laboratory samples

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του
διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα -- Tests for geometrical

5
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand
equivalent test

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene
blue test

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-5

Δοκιμή μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 5:
Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με ξήρανση σε κλίβανο
εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα -- Test for mechanical and physical properties
of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a
ventilated oven

ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-1

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 1: Δειγματοληψία -- Testing fresh
concrete - Part 1: Sampling

ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης -- Testing fresh
concrete - Part 2: Slump-test

ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-6

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 6: Πυκνότητα -- Testing fresh concrete Part 6: Density

ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-2

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση
δοκιμίων για δοκιμές αντοχής -- Testing hardened concrete - Part 2: Making and
curing specimens for strength tests

ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων -Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί

4

Κατάταξη συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος

Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες
χαρακτηριστικά:

4.1

Α και Β με τα εξής

Συγκροτήματα κατηγορίας Α

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος για τα οποία ισχύουν
κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

6

3

α.

Αναμικτήρας βίαιης ανάμιξης σκυροδέματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,0 m
συμπυκνωμένου σκυροδέματος με οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα.

β.

Ζύγιση κατά βάρος όλων των υλικών με τις ανοχές και ακρίβειες ζυγίσεων που προβλέπονται στο
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1και στον ΚΤΣ 2016. Τα ζυγιστήρια θα ελέγχονται εσωτερικά ανά 10.000
m3 παραγωγής ή τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο (όποιο οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων)

νωπού
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και θα διακριβώνονται ετήσια από εξωτερικό διαπιστευμένο φορέα διακριβώσεων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ή μετά από κάθε επισκευή.
γ.

Απλός αυτοματισμός ο οποίος υποστηρίζει τις βασικές απαιτήσεις λειτουργίας του μηχανήματος
(ζύγιση υλικών, φόρτωση στον αναμικτήρα, ανάμιξη, εκφόρτωση κ.λπ.).

δ.

Αποθήκευση αδρανών ξεχωριστά για κάθε κλάσμα (d/D) σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

ε.

Τυποποιημένη διαδικασία παραλαβής των υλικών με υπογραφή του παραλαμβάνοντος σε κάθε
Δελτίο Αποστολής των υλικών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

στ. Ύπαρξη ζυγιστηρίου για τουλάχιστον (2) πρόσθετα σκυροδέματος, κατά βάρος. Τα πρόσθετα θα
αποθηκεύονται σε ξεχωριστά διαμερίσματα.
ζ

Ύπαρξη μετρητή υγρασίας άμμου κατά την είσοδό της στον αναμικτήρα.

η.

Φίλτρα τσιμέντου στα σιλό τσιμέντου (περιβαλλοντική προστασία).

θ. Λειτουργία εργαστηρίου στο οποίο θα εκτελούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 206 και τον ΚΤΣ.
ι. Ο θάλαμος ελέγχου και χειρισμών του συγκροτήματος (δωμάτιο χειριστή) θα πρέπει να προστατεύεται
από το θόρυβο και τη σκόνη με σταθερή κατασκευή.
κ. Μέριμνα και σχεδιασμός για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων περί ασφαλείας εργαζομένων
(κιγκλιδώματα ασφαλείας, αντιολισθηρά δάπεδα εργασίας, κονιοσυλλέκτες κλπ).
λ.

4.2

Έμπειρος χειριστής συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος.

Συγκροτήματα κατηγορίας Β

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος για τα οποία ισχύουν όλα τα
χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Α με τις παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις:
3

και παραγωγικής ικανότητος

α.

Αναμικτήρες σκυροδέματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 2,0 m
3
τουλάχιστον 80 m /h νωπού συμπυκνωμένου.

β.

Αυτοματισμοί λειτουργίας, ζύγισης, ανάμιξης, φόρτωσης/εκφόρτωσης σκυροδέματος, σύστημα
ηλεκτρονικής καταγραφής και εκτύπωσης των ζυγιζομένων υλικών στο Δελτίο Παράδοσης του
σκυροδέματος (εργοταξιακό σκυρόδεμα) με τα στοιχεία της Παρ. Β6.8 ΚΤΣ 2016).

γ.

Αυτόματη διόρθωση της ποσότητας του νερού που προβλέπεται από την μελέτη συνθέσεως του
σκυροδέματος αφού ληφθεί υπόψη η ποσότητα υγρασίας των αδρανών.

ε.

Τήρηση βιβλίου συντήρησης του συγκροτήματος.

5

Παραγωγική διαδικασία - πιστοποιητικά

Για κάθε κατηγορία Α και Β θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχουν οι παρακάτω διαδικασίες παραγωγής
και πιστοποιητικά.

5.1

Συγκροτήματα κατηγορίας Α

α.

Πιστοποιητικά διακρίβωσης και ελέγχου ζυγιστηρίων υλικών

β.

Α΄ ύλες:

Το τσιμέντο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
Τα αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και του ΚΤΣ 2016

7
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Τα χημικά πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Όλες οι προαναφερθείσες Α΄ ύλες πρέπει να φέρουν σήμανση CE στη συσκευασία ή στα εμπορικά
συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα ανωτέρω Πρότυπα και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού
(ΕΕ) 305/2011, να παρέχεται η Δήλωση Επίδοσης στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 574/2014.
Επιπλέον για το τσιμέντο και τα χημικά πρόσθετα πρέπει να διατίθεται το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για το νερό πρέπει να είναι διαθέσιμα πιστοποιητικά ανάλυσης νερού, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1008 και τον ΚΤΣ 2016 και κατά την οριζόμενη σε αυτά συχνότητα δοκιμής.
γ

Βιβλίο ελέγχου του εξοπλισμού του συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος με τη συχνότητα
που ορίζουν οι κατασκευαστές των επιμέρους εξαρτημάτων.

δ.

Τήρηση φακέλου ποιότητος με τα πιστοποιητικά Α΄ υλών και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
δοκιμών που προβλέπονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και τον ισχύοντα ΚΤΣ.

ε. Τήρηση φακέλου με πλήρεις μελέτες σύνθεσης για όλα τα σκυροδέματα που παράγονται ή έχουν
παραχθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Στις μελέτες σύνθεσης θα δίνονται οι τιμές
συνεκτικότητας σκυροδέματος για τον απαιτούμενο χρόνο μετά το πέρας της ανάμιξης ώστε να
είναι δυνατή η σκυροδέτηση του εκάστοτε στοιχείου του έργου καθώς και η ποσότητα, το είδος και
η εμπορική ονομασία του χημικού προσθέτου που ενδεχομένως απαιτείται για την επαναφορά της
συνεκτικότητας.
στ. Χειριστής συγκροτήματος με βεβαιωμένη εμπειρία.
ζ.

Διαδικασίες παραλαβής αδρανών, τσιμέντου, νερού, προσθέτων και υπεύθυνος παραλαβής στη
Μονάδα.

η. Τήρηση αρχείου ζυγίσεων υλικών από τον εκτυπωτή
θ. Εργαστήριο εξοπλισμένο τουλάχιστον για τους παρακάτω ελέγχους ποιότητας αδρανών υλικών και
σκυροδέματος:
ι. Αδρανή υλικά
Δειγματοληψία αδρανών (ΕΛΟΤ ΕΝ 932-1)
Μείωση εργαστηριακού δείγματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 932-2)
Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1)
Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8)
Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9)
Δοκιμή προσδιορισμού της φυσικής υγρασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-5 Ε2).
ιι. Δοκιμές νωπού σκυροδέματος
Δειγματοληψία σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-1)
Δοκιμή κάθισης (ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-2)
Πυκνότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-6)
Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων (ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-2)
Η συντήρηση και η θραύση δοκιμίων σκυροδέματος σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-2,
και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3 καθώς και οι υπόλοιπες δοκιμές που προβλέπονται από τα Πρότυπα ΕΛΟΤ
EN 12620, ΕΛΟΤ EN 206 και τον ΚΤΣ εφόσον δεν διατίθεται ο ανάλογος εξοπλισμός μπορούν να
εκτελούνται σε Δημόσια και Αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Εργαστήρια σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του ΚΤΣ (Ε12, Ε13), τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διακρίβωσης για τον
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χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Στην εργοταξιακή μονάδα θα τηρείται Αρχείο με τα αποτελέσματα
των δοκιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και του ΚΤΣ 2016.
ι. Αρχείο ελέγχων, εκθέσεων, αναφορών Ποιότητας του Υπευθύνου Παραγωγής και Ποιότητος προς την
Διεύθυνση της Εταιρείας. Οι παραπάνω αναφορές θα είναι στην διάθεση της Επίβλεψης

5.2

Συγκροτήματα κατηγορίας Β

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ισχύουν όσα προαναφέρονται για την Κατηγορία Α (§5.1) και επιπλέον τα εξής:

6

3

α.

Ηλεκτρονική εκτύπωση των μελετών σύνθεσης με τις αναλογίες όλων των υλικών σε kg/m , για όλα
τα σκυροδέματα που παράγονται ή έχουν κατά καιρούς παραχθεί από το συγκρότημα για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

β.

Έλεγχος μετρητή υγρασίας ανά εξάμηνο και τήρηση αντίστοιχου αρχείου.

γ

Το άτομο που διενεργεί τις εργαστηριακές δοκιμές Α΄ Υλών και σκυροδέματος θα διαθέτει
βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης για αυτές.

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

Ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 “Παραγωγή και
μεταφορά σκυροδέματος”.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

A.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό κεφάλαιο της Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
“Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”, με τις επιπλέον επισημάνσεις για την ασφάλεια, υγεία και
προστασία περιβάλλοντος που απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Προγιαγραφή για την
εκάστοτε Κατηγορία Α, Β, Γ.
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Βιβλιογραφία
[1] ΕΛΟΤ EN 12390-1
Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες
απαιτήσεις για δοκίμια και μήτρες -- Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος KTΣ 2016
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Steel reinforcement for concrete

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-02-01-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της
παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 εγκρίθηκε την
2017-11-01 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Περιεχόμενα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των ελαχίστων απαιτήσεων που αφορούν την
προμήθεια, κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση, σε στοιχεία από σκυρόδεμα, σιδηρού οπλισμού διαφόρων
κατηγοριών χαλύβων και διαφόρων διαμέτρων, με στόχο την επίτευξη ή βελτίωση της στατικής επάρκειας και
ανθεκτικότητας του στοιχείου ή/και της κατασκευής ως συνόλου.
Ως οπλισμός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας εκ των κατηγοριών που
περιγράφονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά τις απαιτήσεις της στατικής
μελέτης και τα αναγραφόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια. Οι χάλυβες που προδιαγράφονται στα πρότυπα αυτά
είναι συγκολλήσιμοι και παραδίδονται σε μορφή ράβδων, ρόλων, ευθυγραμμισμένων προϊόντων και φύλλων
ηλεκτροσυγκολλημένων πλεγμάτων, καθώς και δικτυοδοκών (lattice girders).
Ανοξείδωτοι χάλυβες ή χάλυβες με επιφανειακή επεξεργασία θα χρησιμοποιηθούν στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις, όταν η προστασία των οπλισμών από την διάβρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί σε
ικανοποιητικό βαθμό με την στρώση επικαλύψεως του σκυροδέματος και δεν εφαρμόζεται καθοδική
προστασία. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται επιπλέον από πιστοποιητικά του παραγωγού και του
εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την κατηγορία του χάλυβα, στην οποία υπάγονται.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 10080

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις -- Steel
for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General

ΕΛΟΤ 1421-2

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική
κατηγορία Β500Α -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel Part 2 : Technical class B500A

ΕΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική
κατηγορία Β500C -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel
- Part 3 : Technical class B500C

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. Ισχύουν οι ορισμοί που
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008, § 1.6 ).
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Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά- Κριτήρια αποδοχής
Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος διέπονται από τις διατάξεις της ΥΑ οικ.9529/645 (ΦΕΚ Β 649/2006:
Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο οπλισμός σκυροδέματος που εισάγεται στο εργοτάξιο, αποτελείται:
α)

από ράβδους κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατομής, παραγωγής αναγνωρισμένου εργοστασίου,
κατηγορίας Β500C

β)

από ράβδους κατηγορίας Β500C, μέχρι διαμέτρου Φ16, διαμορφωμένες σε κουλούρες

γ)

από προϊόντα προερχόμενα από ευθυγραμμισμένο χάλυβα κουλούρας (ειδική σήμανση σύμφωνα με
την παράγραφο 2.4 του ΚΤΧ 2008)

δ)

από ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα που διακρίνονται σε:
-

δομικά πλέγματα τα οποία είναι δύο διευθύνσεων αντοχής, με χάλυβα κατηγορίας ποιότητας είτε
Β500C είτε B500A, (ίδιο και στις δύο διευθύνσεις), τυποποιημένα και μη τυποποιημένα με βάση
τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.

-

πλέγματα ειδικού τύπου που φέρουν κατά τη μία (κύρια) διεύθυνση τους υποχρεωτικά χάλυβα
κατηγορίας ποιότητας Β500C. Από διαμόρφωση τέτοιων πλεγμάτων προέρχονται οι κλωβοί, οι
συνδετήρες κλπ

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας
των τεχνικών κατηγοριών που αναφέρονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ
1421-3.
Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό,
απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες
σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ
κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως.
Σε περίπτωση προσκομίσεως ανοξείδωτου χάλυβα αυτός συνοδεύεται από πιστοποιητικά του
παραγωγού και του εισαγωγέα που βεβαιώνουν την τεχνική κατηγορία στην οποία υπάγεται ο
χάλυβας και συνάδει με τους κανόνες του Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1-4

4.2 Έλεγχοι αποδοχής
Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο - συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, που εκδίδεται από τη
βιομηχανία παραγωγής του χάλυβα και περιέχει, πλην των οικονομικών - φορολογικών στοιχείων (πελάτη,
ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόμενα χαρακτηριστικά παραγωγής, εγκρίσεως, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών:
x
x
x
x
x
x
x

κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C)
ένδειξη της σήμανσης (χώρας, μονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)
διαμέτρους ράβδων
περιγραφή της μορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα)
αριθμό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί μέρους ποσότητα
πιστοποιητικό ελέγχου τεχνικών χαρακτηριστικών ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης
υποχρεωτική αναγραφή στα παραστατικά έγγραφα εμπορίας και διακίνησής τους των τεχνικών
κατηγοριών που αναφέρονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3.

Επί του Δελτίου δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι ραδιενέργειας (ΚΤΧ-2008
§3.7). Σε κάθε δέμα ράβδων θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα, με τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας,
διαμέτρου, μήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης.
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Χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών ελέγχου παραγωγής που εκδίδει ο παραγωγός (Mill Test
Certificate). Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ χορηγείται το Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης/Ελέγχου που εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης τρίτου μέρους που είναι διαπιστευμένος
από φορέα διαπίστευσης ενός κράτους μέλους. Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης/Ελέγχου εκδίδεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ από αρμόδιο
φορέα πιστοποίησης.
Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκομίσεως των παραπάνω πιστοποιητικών, η Επίβλεψη δικαιούται ανά
πάσα στιγμή, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εμφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή αμφιβολία, να ελέγξει την
προσκομισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-2008, και αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά
κριτήρια να την απορρίψει. Η φροντίδα και η δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι προβλεπόμενες δοκιμές σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 είναι οι εξής:
Έλεγχος εφελκυσμού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η μήκυνση στο μέγιστο φορτίο
επί του αυτού δοκιμίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών.
Δοκιμή αναδίπλωσης: Η αναδίπλωση γίνεται με κάμψη των δοκιμίων κατά 180° γύρω από κυλινδρικά
στελέχη κατάλληλης διαμέτρου. Δεν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιμίου ή να εμφανισθούν ρωγμές
στην εφελκυόμενη πλευρά του.
Έλεγχος χημικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιμους χάλυβες): Θεωρείται η συγκολλησιμότητα
αυταπόδεικτη αν η χημική σύσταση του κράματος σε C , P , S και N δεν υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται
στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 και συγχρόνως το ισοδύναμο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το
0.53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος.
Η Επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως και να την ελέγξει εργαστηριακώς κατά την παρ.
4.5.9 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν
κατά τον χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιμοποιήσεώς τους παρουσιάζουν
εκτεταμένες δυσμενείς ενδείξεις.
Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των ράβδων. Οι
νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 14213 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2).
Επιπρόσθετα, προκειμένου για πλέγματα ειδικού τύπου, το εργοστάσιο ή η μονάδα διαμόρφωσης θα
δηλώνει εγγράφως ότι οι εργασίες διαμόρφωσης ή και συγκόλλησης έγιναν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
ΚΤΧ 2008 και ότι το τελικό προϊόν παραμένει στην ίδια κατηγορία ποιότητας μετά οπό αυτές τις εργασίες (§
5.6 ΚΤΧ). Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε προϊόν προκύπτει από διαμόρφωση π.χ. μεμονωμένοι
συνδετήρες συγκροτούμενοι με συγκόλληση σε βοηθητικές ράβδους κλπ., όπως και για κάθε μεμονωμένη
εργασία που μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του χάλυβα κάμψη, κοπή, συγκόλληση κλπ.

4.3 Απόθεση - αποθήκευση - διαχείριση
Κάθε νέα προσκομιζόμενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται με τρόπο που θα επιτρέπει την
διάκριση και την άμεση απομάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος αποδοχής που την
αφορά. Ο οπλισμός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε επιφάνεια σκυροδέματος ή
άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να
αποφεύγονται οι μηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές παραμορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των
πλεγμάτων, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια, οι μειώσεις των διατομών από διάβρωση ή εγκοπή, ή
απώλεια της δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ.
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Εκτέλεση εργασιών

5.1 Γενικά
Κατά την χρησιμοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγμένος ακαθαρσιών, λιπών (π.χ. από
το λάδωμα των ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, κονιών, κονιαμάτων κλπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς
τούτο προ της τοποθετήσεώς του επί των ξυλοτύπων ή/και προ της διαστρώσεως του σκυροδέματος. Το
“λάδωμα” των ξυλοτύπων απαγορεύεται μετά την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού.
Η εκτέλεση της εργασίας διαμορφώσεως των οπλισμών θα είναι υψηλής ποιότητας και σύμφωνη με τις
απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισμών και τις σημερινές δυνατότητες της τεχνικής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2 Κοπή και κάμψη
Η κοπή των ράβδων οπλισμού θα γίνεται με μηχανικά μέσα (ψαλίδι, δίσκο κ.λπ.) και θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε
να μην προκαλούνται μηχανικές ή άλλες βλάβες.
Η κοπή με φλόγα συνιστάται να αποφεύγεται επειδή κατά τη διαδικασία κοπής ενδέχεται να επηρεασθούν
τμήματα της ίδιας ράβδου ή/και άλλων γειτονικών της (ΚΤΧ-2008, § 6.4).
Η κάμψη των ράβδων θα γίνεται με τήρηση των ακτίνων καμπυλότητας που απαιτεί ο Κανονισμός Οπλισμένου
Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ), τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 και ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων,
με χρήση κυλινδρικών στελεχών κάμψης, έτσι ώστε το καμπύλο τμήμα της ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα
καμπυλότητας. Η κάμψη θα γίνεται με ομαλή σταθερή ταχύτητα χωρίς κραδασμούς.
Γενικώς, απαγορεύεται η κάμψη των ράβδων με φλόγα, διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση
της εφελκυστικής αντοχής και της παραμόρφωσης θραύσης (βλ. και § 3.6.2).
Γενικώς, απαγορεύεται η επανευθυγράμμιση καμφθείσας ράβδου, με ή χωρίς φλόγα, διότι οδηγεί σε ακόμη
μεγαλύτερη υποβάθμιση των μηχανικών χαρακτηριστικών, που είχε προκληθεί με την προηγηθείσα κάμψη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αναγκαία η κάμψη με φλόγα ή επανευθυγράμμιση καμφθείσας
ράβδου. Εάν, κατά την κρίση του Επιβλέποντος Μηχανικού, οι αντίστοιχες επιπτώσεις δεν είναι απαγορευτικές
για την κατασκευή, η κάμψη με φλόγα ή η επανευθυγράμμιση μπορούν να πραγματοποιούνται με τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην § 6.5 του ΚΤΧ-2008.

5.3 Διαμόρφωση - τοποθέτηση
Η διαμόρφωση των οπλισμών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτομερειών όπλισης του Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ
και θα είναι σύμφωνη προς τα σχέδια της μελέτης.
Η τελική μορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραμμο τμήμα, η διαμόρφωσή της θα γίνεται στη
μηχανή ή στον πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήμα της θα κείται, στην γενική περίπτωση,
σε επίπεδο. Η κάμψη των οπλισμών με πρόχειρα μέσα, μετά την τοποθέτησή τους επί του ξυλοτύπου,
απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα των ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου.
Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεπομένων από τα κατασκευαστικά σχέδια μηκών ράβδων,
υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, αναμονών, μορφής κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην τήρηση των
ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες επικαλύψεις οπλισμών) και
στην διαμόρφωση των γάντζων τους. Οι ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόμενες από
τους Κανονισμούς (ΚΤΧ-2008 § 6.9, ΕΚΩΣ § 5.2).
Τα σκέλη των γάντζων θα έχουν μήκος τουλάχιστον 10 Φ, θα σχηματίζουν με την συνεχόμενη πλευρά γωνία
0
45 το πολύ, και θα εισέρχονται στην μάζα του σκυροδέματος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να παραμένει
κλειστός μέχρις εξαντλήσεως της εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυμητή η εναλλαγή των
γάντζων στις γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό στρέψη.
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Η διαμόρφωση των γάντζων στους οπλισμούς τύπου «μανδύα» θα ελέγχεται με ιδιαίτερη επιμέλεια. Στην
εφαρμογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιμο με σύρμα σε κάθε διασταύρωση διαμήκους και
εγκαρσίας ράβδου, με προσπάθεια εξασφαλίσεως πλήρους επαφής τους και τηρήσεως του επιθυμητού
‘’βήματος’’ της σπείρας, σε κάθε θέση.
Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του συστήματος διαμορφώσεως των συνδετήρων που θα
εφαρμόσει (μεμονωμένων, «μανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την προϋπόθεση τηρήσεως των απαιτήσεων
της μελέτης και εγκρίσεως του συστήματος από την Επίβλεψη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η μορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων μέσα σε κάθε διατομή, θα ακολουθεί τις επιταγές των
σχεδίων της μελέτης και πάντως θα ικανοποιεί την γενική απαίτηση για περίσφιξη της διατομής του στοιχείου
και αύξηση της πλαστιμότητας.
Οι οπλισμοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που επιβάλλεται από τους
Κανονισμούς (ΚΤΧ-2008 § 7.1 και § 7.2) και που προβλέπεται από την μελέτη, κατά τον αναγραφόμενο στα
σχέδια τρόπο και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές οδηγίες τις Επίβλεψης. Προσοχή θα δίδεται επίσης στην
ορθότητα των «ματισμάτων» και στα μήκη των αναμονών, στο δέσιμο (ιδίως στους στύλους) των διαμήκων
ράβδων με τους συνδετήρες, για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους, καθώς και στην τήρηση
αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι «ουρές» του σύρματος
προσδέσεως δεν θα εισέρχονται στο πάχος επικαλύψεως των οπλισμών.
Οι ανοχές σφάλματος στην τοποθέτηση των ράβδων και την σύνθεση του «κλωβού» οπλισμών, είναι οι
οριζόμενες στον ΕΚΩΣ, ή άλλες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Η σύνδεση του κυρίως οπλισμού με τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο που να
εξασφαλίζει απαραμόρφωτο πλέγμα, αμετάθετες ράβδους οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς και
αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την κίνηση τεχνητών, εργαλείων και μηχανημάτων, κατά την διάστρωση του
σκυροδέματος και την χρήση του δονητή.
Σημειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις (πόντες) για την συγκράτηση, απαγορεύονται. Τα στηρίγματα των ράβδων, οι
αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. θα έχουν επίσης επαρκή αντοχή ώστε να διατηρούν τον οπλισμό στη θέση
του κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.
Σε περίπτωση αλλαγής της διατομής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για την βελτίωση της
«υποδοχής» του κλωβού του υπερκειμένου στύλου, έστω και της αυτής διατομής) οι οπλισμοί θα
διαμορφώνονται κατάλληλα (“μπουκάλες”), ώστε να παραμένουν εντός της διατομής του υψηλοτέρου
ορόφου.
Σε προκατασκευασμένους κλωβούς πασσάλων ή στύλων μεγάλης διαμέτρου, και για την αποφυγή
παραμορφώσεων κατά την ανύψωση, μεταφορά κλπ., συνιστάται ή διάταξη, εσωτερικώς, συνδέσμων ή
στεφάνης (μορφής εσωτερικού συνδετήρα Φ12), ανά κατάλληλες αποστάσεις προσδεδεμένων ή
ηλεκτροσυγκολλημένων.
Το πάχος επικαλύψεως των ράβδων με σκυρόδεμα κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια έννοια, θα είναι
σύμφωνο με το απαιτούμενο από τον Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ § 5.1), τον Κανονισμό
Πυροπροστασίας και το αναγραφόμενο στα σχέδια, και θα εξασφαλίζεται με την χρήση υποθεμάτων ή
παρεμβλημάτων ή καβαλέτων ή αναρτήσεων ή παρενθεμάτων ή άλλων “αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα
είναι από μη οξειδούμενο υλικό (πλαστικό, σκυρόδεμα κλπ.), αποκλειομένων απολύτως των τεμαχίων ξύλου
ή άλλων υλικών μη στεγανών και μη σταθερού όγκου. Η πυκνότητα τοποθετήσεώς τους θα είναι τέτοια ώστε
(ΚΤΧνα εξασφαλίζεται η επιθυμητή επικάλυψη cnom και στις ενδιάμεσες (μεταξύ υποθεμάτων) θέσεις
2008, § 7.2.2).
Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεμάτων, αν διαπιστώσει ανεπαρκή εξασφάλιση του
ελαχίστου πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέσεις. Η επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω
οπλισμού δι’ ανυψώσεώς του με τα χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέματος, απαγορεύεται απολύτως.
Στις περιπτώσεις που το ελάχιστο πάχος επικαλύψεως, που προκύπτει από τις πιο πάνω απαιτήσεις, είναι
μεγαλύτερο από 5 cm, θα τοποθετείται στο φέρον στοιχείο πρόσθετος, «επιδερμικός» οπλισμός, μεταξύ του
κυρίως εφελκυόμενου οπλισμού και της εξωτερικής επιφάνειας σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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ΕΚΩΣ – 15.6 και του Ευρωκώδικα ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 – Παράρτημα “J”, για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης ή
της απολέπισης του πάχους επικαλύψεως.
Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα είναι τουλάχιστον ίση προς την
μεγαλύτερη από τις διαμέτρους των ράβδων ή τα 20 mm ή την διάμετρο του μεγίστου κόκκου αδρανών,
αυξημένη κατά 5 mm. Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίση
προς την μεγαλύτερη από τις διαμέτρους των ράβδων ή τα 25 mm ή τα 2/3 του μεγίστου κόκκου αδρανών
του σκυροδέματος. Τεμάχια σιδηροπλισμού (καβίλιες) Φ 25 τουλάχιστον, θα χρησιμοποιούνται για την
ης
διαμόρφωση της 2 στρώσης (ή και άλλων) του οπλισμού των δοκών, όπου τούτο απαιτείται. Οι ράβδοι της
δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, θα τοποθετούνται κατακορύφως πάνω από τις ράβδους της πρώτης,
ώστε να μην παρεμποδίζεται η δίοδος του νωπού σκυροδέματος ανάμεσά τους.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.4 Επιμήκυνση - ένωση οπλισμών
Τυχόν απαιτούμενες επιμηκύνσεις οπλισμών θα γίνονται με παράθεση και υπερκαλύψεως των ράβδων στο
κατάλληλο μήκος και την κατάλληλη διάταξη (ΕΚΩΣ § 17.7.2) ή με ηλεκτροσυγκόλληση των ράβδων (ΚΤΧ2008 § 7.3.3, ΕΚΩΣ § 17.7.4) ή με αρμοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ §17.7.3) στις προβλεπόμενες από την μελέτη
θέσεις (αποφυγή των θέσεων μεγίστης καταπονήσεως, της συσσωρεύσεως των ενώσεων κλπ.).
Τα μήκη παραθέσεως, ο τρόπος συγκολλήσεως κλπ. θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις
του Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος, των Προτύπων ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, του
Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και του κατασκευαστή των αρμοκλειδών.
Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι μέθοδοι
περιγράφονται στον ΚΤΧ.

συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα γίνονται, όπως

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έμπειρους και ικανούς, με πλήρη τήρηση των κανόνων
ασφαλείας.
Οι αρμοκλείδες που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτονται από έγκριση αρμόδιας Αρχής, και θα ικανοποιούν
τις επόμενες απαιτήσεις (ΕΚΩΣ 17.7.3):
x

δύναμη διαρροής αντίστοιχη του 1,0 x fyk x As και

x

δύναμη αντοχής αντίστοιχη του 1,2 x ftk x As

όπου fyk , ftk , As αντιστοίχως το όριο διαρροής, η εφελκυστική αντοχή και η διατομή της προς σύνδεση
ράβδου. Η διατομή του πυρήνα, για σπειρώματα με κοπή, θα λαμβάνεται στον υπολογισμό μόνο κατά 80%.
Σε περίπτωση που απαιτείται η δημιουργία σπειρώματος στις ράβδους θα ελέγχεται με δοκίμια η
ικανοποίηση των απαιτήσεων των Προτύπων για το όριο διαρροής, την αντοχή, την ολκιμότητα κλπ. της
ενιαίας ράβδου, στη θέση της αρμοκλείδας, ή θα χρησιμοποιούνται ράβδοι που ικανοποιούν τις απαιτήσεις
αυτές, αλλά έχουν παραχθεί με μέθοδο «κράματος» (ΘΕ-Χ), χωρίς περαιτέρω θερμική κατεργασία (όχι
tempcore ΘΕ-Θ).
Κατά την τοποθέτηση των δομικών πλεγμάτων επί του ξυλοτύπου και στις θέσεις όπου απαιτείται επέκταση
του οπλισμού αντοχής ή του οπλισμού διανομής, θα τηρείται η προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς
υπερκάλυψη αυτών. Στην περίπτωση που δεν γίνεται ακριβής υπολογισμός κατά τον ΕΚΩΣ, η υπερκάλυψη
θα είναι, για μεν την επέκταση του οπλισμού αντοχής ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“μάτια” του
πλέγματος) και όχι μικρότερη των 30 cm, για δε την επέκταση του οπλισμού διανομής, ίση τουλάχιστον προς
ένα βρόχο και όχι μικρότερη των 15 cm. Δεν πρέπει να υπάρχει καταστροφή της συγκολλήσεως των ράβδων
στους βρόχους της υπερκάλυψης.

5.5 Προστασία αναμονών
Ο οπλισμός που ενδεχομένως προορίζεται να ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα σε απώτερο μελλοντικό στάδιο
εργασιών, δεν θα αφήνεται εκτεθειμένος αλλά θα προστατεύεται από την διάβρωση, με κάλυψή του με
πλαστικό φύλλο και εγκιβωτισμό του εντός σκυροδέματος, ή (κατ’ ανοχήν) με παχύ περιτύλιγμα από
καναβάτσο εμποτισμένο σε ασφαλτικό υλικό, κατά τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Οι προστατευμένες με
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αυτόν τον τρόπο αναμονές, θα γυμνώνονται και θα καθαρίζονται επιμελώς και πλήρως, αμέσως πριν από
την επικείμενη χρήση τους. Ράβδοι οπλισμού που δεν έχουν το νόημα «αναμονής» δεν επιτρέπεται να
προεξέχουν στο τελειωμένο έργο.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Προ της ενάρξεως της σκυροδετήσεως οι τοποθετηθέντες οπλισμοί θα ελέγχονται και θα παραλαμβάνονται από
την Επίβλεψη, η οποία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ελλείψεως ή κακοτεχνίας ή
ασυμφωνίας προς τα εγκεκριμένα σχέδια, τις Προδιαγραφές και τους Κανονισμούς, καθώς επίσης δικαιούται
να διατάξει και την τοποθέτηση προσθέτων ράβδων κατασκευαστικού οπλισμού ή οπλισμού αντοχής, έστω
και μη προβλεπομένων στα σχέδια, αν κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι.
Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και την άμεση εκτέλεση των εντολών της επίβλεψης, θα υπάρχει επί
τόπου ο αναγκαίος αριθμός τεχνιτών – σιδηρουργών, αναλόγως του μεγέθους και της φύσεως του έργου,
αλλιώς οι παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο Ημερολόγιο Έργου, θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση και θα
επανελέγχεται ο οπλισμός του στοιχείου, μετά τις συμπληρώσεις και διορθώσεις.
Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισμών που περιλαμβάνονται στην
μελέτη ή που θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος του έργου, ώστε να διαπιστώσει το σύμφωνο των επί των
Σχεδίων και των Πινάκων αναγραφομένων οπλισμών, από απόψεως μορφής, μήκους και ποσότητας, προς
τους πράγματι τοποθετηθέντες.
Οι Πίνακες και τα Σχέδια θα συμπληρώνονται, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, με τις πιθανώς
τοποθετούμενες πρόσθετες ράβδους ώστε, μαζί με τις συμπληρωμένες κατόψεις ξυλοτύπων, να
αποτελέσουν τη σειρά “ως κατεσκευάσθη” (as built). Οι συμπληρωμένοι Πίνακες Οπλισμών, μετά τον
λογιστικό έλεγχο, αποτελούν επιμετρητικό στοιχείο. Το βάρος του οπλισμού θα υπολογισθεί εκ του
θεωρητικού βάρους κάθε διαμέτρου.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A,
B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Δεν γίνεται διάκριση για τον
ευθυγραμμισμένο χάλυβα από κουλούρα.
Εάν οι Πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη
της τοποθέτησης του οπλισμού. Θα συμπληρώνονται με τις ράβδους που, ενδεχομένως, τοποθετήθηκαν
πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος, επί πλέον των απαιτήσεων της μελέτης, με επί τόπου εντολή της
επίβλεψης.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά
διάμετρο και το ολικό βάρος. Το μήκος παραθέσεως – υπερκαλύψεως, επιμετράται.
Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και
την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
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Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500C

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

B500C




5,0
5,5
6,0

B500Α





Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α B500C









Ονομ.
διατομή
2
(mm )

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8

0,154
0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται (ενδεικτικά αλλ’ όχι περιοριστικά) ανηγμένα ακόλουθα, η
δαπάνη των οποίων θεωρείται ανηγμένη στην προσφερθείσα τιμή:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με
σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση
εγχύτων πασσάλων.
-

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

-

Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων ή άλλου είδους εγκεκριμένων στοιχείων ενώσεων (εκτός
αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση των στοιχείων ενώσεων).

-

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

-

Η προμήθεια και η τοποθέτηση υποθεμάτων (αποστατήρων), διαχωριστικών στρώσεων οπλισμού
(καβίλιες) και παρομοίων. (εργασία και υλικά).

-

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία και οι σταλίες του εξοπλισμού.

Τα καβαλέτα, για τη στήριξη της άνω εσχάρας ράβδων, οποιουδήποτε στοιχείου, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
επιμετρώνται ως οπλισμός.
Οι αρμοκλείδες θα επιμετρώνται ιδιαίτερα, εκτός εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται ότι η σχετική δαπάνη
θεωρείται ανηγμένη στις τιμές μονάδος.
Οι τιμές μονάδας του σιδηροπλισμού διαφοροποιούνται ανάλογα με το την θέση εκτέλεσης των εργασιών
(π.χ. υπαίθρια έργα, υπόγεια έργα, θαλάσσια έργα)
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται αυστηρώς οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και
Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση χρήσεως των Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), σε κάθε επί μέρους εκτελουμένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωμάτων,
διαμόρφωσης, κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. οπλισμών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΠΔ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις σχετικές τροποποιήσεις του
ΠΔ 159/99.
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΣΑΥ του έργου, που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177
(ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της εργασίας που εκτελείται,
συνοψίζονται ως εξής:
x κράνος, μπότες, γάντια για όλους τους εργαζομένους
x ποδιά, μάσκα ή γυαλιά και μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις
x αντίστοιχη προστασία για τους εργαζομένους στην κοπή του χάλυβα
x προστασία από θόρυβο, θερμοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών
x ζώνες ασφαλείας, για εργασίες με κίνδυνο πτώσεως
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Βιβλιογραφία
[1]

Κανονισμός Τεχνολογίας
ΦΕΚ/2113/Β/13.10.08)

[2]
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[3]

Ευρωκώδικας 2, Μέρος 1-1: Σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος -γενικοί κανόνες κανόνες για κτίρια

[4]

Ευρωκώδικας 3 Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες-Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες

[5]

ΥΑ οικ.9529/645 (ΦΕΚ 649Β / 2006): Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος

[6]

BS 7973-1: Spacers and chairs for steel reinforcement and their specification - Part 1: Product
performance requirements (Αποστατήρες και αναβολείς [στηρίγματα] χαλύβδινου οπλισμού και
προδιαγραφές τους - Μέρος 1: Απαιτήσεις επιδόσεων προϊόντος)

[7]

ISO 15835-1: Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical
splices of bars -- Part 1: Requirements

14

Χαλύβων

Οπλισμού

Σκυροδέματος

(ΦΕΚ/1416/Β/17.07.08

και

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

2017-12-06

51509

ICS: 93.010

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ικριώματα
Scaffolding

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51510

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-03-00-00:2017

Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-03-00-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
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μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευή ικριωμάτων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την διαμόρφωση και
κατασκευή των ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται στις δομικές εργασίες;.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ως ικρίωμα ορίζεται οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται:
x Για την στήριξη κατασκευών μέχρι να αποκτήσουν επαρκή αντοχή, ώστε να φέρουν τα ίδιο βάρος και τα
φορτία που προβλέπεται να παραλάβουν μετά την αφαίρεση του ικριώματος.
x Για την ενίσχυση κατασκευών ή τμημάτων τους για την παραλαβή των προσθέτων φορτίων που μπορεί
να επιβληθούν κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης, αποκατάστασης αισθητικής
εμφάνισης, μετατροπής ή καθαίρεσης αυτών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12810-2

Σκαλωσιές όψεων από προκατασκευασμένα στοιχεία - Μέρος 2: Ειδικές μέθοδοι
κατασκευαστικού σχεδιασμού - Facade scaffolds made of prefabricated
components - Part 2: Particular methods of structural design

ΕΛΟΤ EN 12811-1

Εξοπλισμός προσωρινών εργασιών - Μέρος 1: Σκαλωσιές - Απαιτήσεις
απόδοσης και γενικός σχεδιασμός -- Temporary works equipment - Part 1:
Scaffolds — Performance requirements and general design --

ΕΛΟΤ EN 12811-4

Εξοπλισμός προσωρινών εργασιών - Μέρος 4: Δικτυώματα προστασίας για
σκαλωσιές - Απαιτήσεις απόδοσης και σχεδιασμός προϊόντος -- Temporary
works equipment - Part 4: Protection fans for scaffolds - Performance
requirements and product design

ΕΛΟΤ ΕΝ 13374

Εργοταξιακά συστήματα προστασίας έναντι πτώσης - Προδιαγραφή προϊόντος Μέθοδοι δοκιμής- Temporary edge protection systems - Product specification Test methods

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1
Πλαίσια
Προκατασκευασμένα ορθογωνικά στοιχεία, συνήθως από χαλυβδοσωλήνες ή ξυλεία.

5
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3.2
Ορθοστάτες
Στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως υποστυλώματα (κοινώς κολώνες), από χαλυβδοσωλήνες ή ξυλεία
3.3
Διαγώνιοι σύνδεσμοι
Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των πλαισίων προκειμένου αυτά να παραλαμβάνουν
οριζόντια φορτία (κοινώς χιαστά).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.4
Σύνδεσμοι
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των στοιχείων του ικριώματος.
3.5
Σύνδεσμοι με ελευθερία στροφής
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων ή πλαισίου και σωλήνα υπό οποιαδήποτε
γωνία μεταξύ αυτών.
3.6
Ορθογώνιοι σύνδεσμοι
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων ή πλαισίου και σωλήνα υπό ορθή γωνία.
3.7
Αξονικοί σύνδεσμοι
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την καθ’ ύψος προέκταση πλαισίων ή ορθοστατών (κοινώς ποτήρια).
3.8
Πλάκες έδρασης με ρυθμιστικούς κοχλίες
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των ανισοσταθμιών της έδρασης του ικριώματος
(κοινώς πατόβιδες).
3.9
Ρυθμιστικοί κοχλίες
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των ανισοσταθμιών στην άνω στάθμη του ικριώματος
ή/και την επίτευξη της απαιτούμενης στάθμης έδρασης του των διαδοκίδων του (κοινώς Ψι).
3.10
Τηλεσκοπικοί ορθοστάτες
Στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως υποστυλώματα ή αντηρίδες, με δυνατότητα μεταβολής του μήκους τους
ανάλογα με τις απαιτήσεις
3.11
Πύργοι
Συναρμολογούμενες κατασκευές αποτελούμενες από πλαίσια, αντιανέμια μέλη και διάφορα είδη συνδέσμων,
οι οποίες αποτελούν το βασικό στοιχείο παραλαβής των φορτίων που δέχεται το ικρίωμα.
3.12
Στοιχεία ακαμψίας
Διατάξεις σωλήνων, συρματόσχοινων ή ξυλείας που χρησιμοποιούνται για την μείωση του μήκους λυγισμού
των μελών του ικριώματος
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Χαρακτηριστικά ικριωμάτων - απαιτήσεις

4.1 Κατηγορίες ικριωμάτων
Τα ικριώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ικριώματα για τα οποία, λόγω των αυξημένων φορτίων, του μεγέθους και της σπουδαιότητάς τους, απαιτείται
εκπόνηση ειδικής μελέτης από Διπλωματούχο Μηχανικό. Τα ικριώματα αυτά θα προσδιορίζονται στην
Τεχνική Περιγραφή των αντιστοίχων κατασκευών ή σε άλλα συμβατικά τεύχη.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση των μελών του ικριώματος ώστε να
παραλαμβάνουν ασφαλώς τα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία που είναι ενδεχόμενο να εφαρμοσθούν ή να
επιβληθούν, έστω και προσωρινά, σχέδια λεπτομερειών, καθώς και τεχνική έκθεση για τον τρόπο
συνθέσεως και συνδέσεως και την διαδικασία αποσυναρμολόγησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Ικριώματα τα οποία προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος με ανηγμένο
2
συνολικό φορτίο έως 1000 kg/m (πλάκες, δοκοί, τεχνίτες, εργαλεία κλπ.), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

το ύψος υποστύλωσης δεν υπερβαίνει τα 5 έως 6 m,

-

δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την έδρασή τους

-

το ασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό είναι έμπειρο.

Τα ικριώματα αυτά χαρακτηρίζονται ως απλά και μπορούν να κατασκευασθούν χωρίς μελέτη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Τα ικριώματα που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Α και Β χαρακτηρίζονται ως συνήθη και υπάγονται στην
κατηγορία Γ (λ.χ. ικριώματα για την ανακαίνιση προσόψεων συνήθων κτιρίων, ικριώματα για την εφαρμογή
επισκευαστικών κονιαμάτων και προστατευτικών στρώσεων τεχνικών έργων κλπ.).
Για την κατασκευή τους δεν απαιτείται ειδική μελέτη, απαιτείται όμως εμπειρία και προσοχή από τους
τεχνίτες που θα τα συνθέσουν.

4.2 Έδραση των ικριωμάτων
Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις έδρασης των ικριωμάτων
-

σε υποδομή η οποία προβλέπεται για τον σκοπό αυτό

-

απ’ ευθείας στο έδαφος, εάν η φέρουσα ικανότητά του είναι επαρκής (π.χ. βραχώδη εδάφη,
αμμοχαλικώδεις στρώσεις κλπ.),

-

σε κατά τόπους σκαμμένο και προετοιμασμένο για τον σκοπό αυτό έδαφος.

-

σε υπάρχουσα μόνιμη κατασκευή.

Στην περίπτωση πολλαπλών σημειακών στηρίξεων (π.χ. πύργοι από τυποποιημένα πλαίσια σε πυκνή
διάταξη) η έδραση επιτρέπεται να γίνεται επί διαμήκων υποθεμάτων (π.χ. μαδέρια), με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
-

Η έδραση εξασφαλίζεται έναντι υποσκαφής από νερά για όσο διάστημα απαιτείται. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με στράγγιση ή με διάστρωση ισχνού σκυροδέματος.

-

Το έδαφος έδρασης δεν είναι ευπαθές στον παγετό.

7
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-

Η μέση κλίση της επιφάνειας έδρασης δεν υπερβαίνει το 8%. Η κλίση αυτή όταν το έδαφος είναι
βραχώδες μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Στην περίπτωση αυτή το έδαφος θα εξομαλύνεται και για την
έδραση θα χρησιμοποιούνται τάκοι, σφήνες κ.λπ. Επιπροσθέτως θα ελέγχεται η στερέωση των
μαδεριών κλπ. έναντι ολίσθησης ή ανατροπής.

-

Στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών η επιφάνεια έδρασης βελτιώνεται με διάστρωση και
συμπύκνωση αμμοχάλικου οδοστρωσίας πάχους τουλάχιστον 10 cm ή εξομαλυντική στρώση
σκυροδέματος ποιότητας C8/10, ελαχίστου πάχους 7 cm .

-

Στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών ο φρεάτιος ορίζων βρίσκεται τουλάχιστον 1,00 m κάτω από
την επιφάνεια ώστε οι καθιζήσεις να είναι αμελητέες.

-

Η αντοχή του εδάφους είναι επαρκής και η συμπιεστότητά του επαρκώς περιορισμένη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην περίπτωση έδρασης σε υπάρχουσα κατασκευή θα ελέγχεται η ικανότητά της να φέρει τα φορτία που θα
ασκηθούν επ’ αυτής από το ικρίωμα.

4.3 Περιεχόμενα μελέτης ικριωμάτων
Η μελέτη για τα ικριώματα κατηγορίας Α θα συντάσσεται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης (-ων) θα τηρείται απαραιτήτως
στο εργοταξιακό γραφείο.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Περίληψη
Συνοπτική περιγραφή της διαμόρφωσης του φορέα και πληροφορίες για την συναρμολόγηση, την χρήση,
την αποσυναρμολόγηση, την διαδικασία φόρτισης του ικριώματος, καθώς και γενικές πληροφορίες για το
έδαφος, τις προσβάσεις, τα μέτρα ασφαλείας κλπ.
Τεκμηρίωση
-

Αναλυτική περιγραφή του ικριώματος, της διαδικασίας συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης,
καθώς και του τρόπου σκυροδέτησης (εάν απαιτείται).

-

Περιγραφή του στατικού μοντέλου της κατασκευής.

-

Αναφορά των κανονισμών που εφαρμόζονται και των προδιαγραφών των υλικών κατασκευής.

-

Αναλυτικός προσδιορισμός των αναμενομένων φορτίων κατά την λειτουργία του ικριώματος για τις
διάφορες φάσεις της κατασκευής και τεκμηρίωση των φορτίων βάσει των οποίων διαστασιολογούνται
τα μέλη του ικριώματος

Κατασκευαστικά στοιχεία
Πλήρης σχεδιασμός της κατασκευής και σχέδια λεπτομερειών των επί μέρους στοιχείων
Αναλυτικοί Στατικοί Υπολογισμοί
Πλήρης διαστασιολόγηση των μελών του ικριώματος με βάση τα φορτία σχεδιασμού.
Για το σχεδιασμό των μελών του ικριώματος, θα λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των ΕΛΟΤ ΕΝ 12810-2
και ΕΛΟΤ ΕΝ 12811-1 σε συνδυασμό με τα σχετικά πρότυπα των Ευρωκωδίκων.
Οδηγίες ανέγερσης/αφαίρεσης

8

-

Πληροφορίες για την συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση καθώς και την χρήση των τυχόν
ειδικών τεμαχίων και υλικών.

-

Ειδικές απαιτήσεις για τα μεταχειρισμένα υλικά και εξαρτήματα (αποδεκτός αριθμός χρήσεων)
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4.4 Απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων

5

-

Όλα τα στοιχεία, εξαρτήματα και υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και της ισχύουσας νομοθεσίας (βλ. Βιβλιογραφία [12]).

-

Απαγορεύεται η χρήση υλικών και εξαρτημάτων των οποίων οι ιδιότητες δεν είναι γνωστές και
πιστοποιημένες.

-

Το πάχος των διατομών από χάλυβα ή αλουμίνιο θα είναι τουλάχιστον 2 mm.

-

Ο χάλυβας θα είναι συγκολλήσιμος εάν προβλέπεται να εκτελεσθεί συγκόλληση.

Κατασκευή και παραλαβή ικριωμάτων - αφαίρεση αυτών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για την κατασκευή των ικριωμάτων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Απαγορεύεται η συγκόλληση αλουμινίου στο εργοτάξιο.

x

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης του ικριώματος, εξουσιοδοτημένος Μηχανικός του
Αναδόχου, θα πιστοποιεί ότι η επιφάνεια έδρασης μπορεί να φέρει τα φορτία που θα
εφαρμοσθούν.

x

Όλα τα επί μέρους στοιχεία του ικριώματος θα επιθεωρούνται πριν από την έναρξη της
συναρμολόγησης και θα απομακρύνονται όσα εμφανίζουν φθορά και παραμορφώσεις.

x

Όλοι οι ορθοστάτες θα φέρουν πλάκες έδρασης, εάν δε εδράζονται σε υπόβαθρο περιορισμένης
αντοχής, θα παρεμβάλλονται υποθέματα, ξύλινα ή μεταλλικά (τακαρίες) για την βελτίωση της
κατανομής των τάσεων.

x

Η κατακορυφότητα των ορθοστατών θα ελέγχεται ως προς δύο κάθετα μεταξύ τους επίπεδα. Η
μέγιστη απόκλιση από την κατακόρυφο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την διάμετρο ή
την μικρότερη πλευρά της χρησιμοποιουμένης διατομής. Στην περίπτωση ικριωμάτων κατηγορίας
Α έχουν εφαρμογή οι ανοχές που καθορίζονται στην σχετική μελέτη..

x

Εάν στην άνω απόληξη των ορθοστατών χρησιμοποιηθούν διατάξεις μορφής U για την έδραση
των δοκών του ξυλοτύπου, πλάτους μεγαλυτέρου από το πλάτος της δοκού του ξυλοτύπου, θα
χρησιμοποιούνται αποστατήρες ώστε το φορτίο να μεταφέρεται κεντρικά στον ορθοστάτη.

x

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των χιαστί συνδέσμων ως στηρίξεις για την δημιουργία δαπέδων
εργασίας.

x

Μετά την συναρμολόγηση του ικριώματος θα γίνεται έλεγχος σύσφιξης των ρυθμιστικών κοχλιών.

x

Μηχανικός του Αναδόχου θα ελέγχει το ικρίωμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την σκυροδέτηση
ή την κατ’ άλλο τρόπο φόρτισή του.

x

Τα ικριώματα για την εκτέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών θα φέρουν δικτυώματα
ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12811-4

x

Λαμβάνεται πρόβλεψη για την προστασία ελευθέρων ορίων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13374

Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, για τις οποίες προορίζεται το ικρίωμα, απαιτείται η πλήρης
συμμόρφωση με τις ως άνω απαιτήσεις. Ως εκ τούτου δεν θα δίδεται εντολή έναρξης των εργασιών αυτών
από την Επίβλεψη, πριν αρθούν τυχόν μη συμμορφώσεις.
Προκειμένου περί ικριωμάτων χρησιμοποιουμένων για την σκυροδέτηση φορέων, για την αφαίρεση αυτών
έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην § 20.33.3 του ΕΚΩΣ 2000 και στον ΚΤΣ. Η αποφόρτιση του
ικριώματος θα γίνεται σταδιακά και κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν υπερφορτώσεις των παραμενόντων
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σε επαφή κατακόρυφων στοιχείων λόγω εκδηλώσεως της ελαστικής παραμόρφωσης του υπερκειμένου
φορέα.
Τα ικριώματα υποστήριξης στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος δεν θα αφαιρούνται πριν από την
εφαρμογή της προέντασης συνολικά ή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη μελέτη διακριτή
φάση κατασκευής.
Η αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση των λοιπών τύπων ικριωμάτων θα γίνεται κατά τρόπο που θα
διασφαλίζει την ευστάθεια της εκάστοτε απομένουσας κατασκευής (λ.χ. συμμετρική αφαίρεση στοιχείων,
αποσυναρμολόγηση εκ των άνω προς τα κάτω κατά ζώνες κ.ο.κ.)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όταν τα ικριώματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών επί όψεων κτιρίων εδράζονται σε εν
χρήσει πεζοδρόμιο θα λαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διακίνηση
των πεζών:
-

διαμόρφωση "στοάς¨ υπό το ικρίωμα με την οροφή επικαλυμμένη με σανίδωμα ή λαμαρίνες για την
εξασφάλιση έναντι πτώσεων υλικών, εργαλείων κλπ από τα δάπεδα εργασίας στου ικριώματος.

-

επικάλυψη της εξωτερικής (προς τον δρόμο) πλευράς του ικριώματος με πλαστικό πλέγμα λεπτού
βρόχου ή λινάτσα για την αποφυγή πτώσεως αντικειμένων και εκτινάξεων υλικών από τις εκτελούμενες
εργασίες

-

προστατευτική επένδυση προεξεχόντων εξαρτημάτων σύνδεσης/στερέωσης του ικριώματος στον χώρο
διέλευσης των πεζών με πλαστικό πλέγμα ή λινάτσα και την αποφυγή ενδεχομένου τραυματισμού τους
(ιδιαίτερα των διερχομένων ΑμΕΑ)

-

τακτικός καθαρισμός του χώρου διέλευσης των πεζών.

6

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Γενικώς, τα ικριώματα δεν επιμετρούνται ιδιαιτέρως και οι δαπάνες προμήθειας των υλικών, μεταφοράς επί
τόπου, ανέγερσης, χρήσης και αποσυναρμολόγησης περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδος των
εργασιών για τις οποίες προορίζονται τα ικριώματα (ξυλότυποι, κατασκευές από σκυρόδεμα που
περιλαμβάνουν την δαπάνη των ξυλοτύπων, επιχρίσματα, χρωματισμοί κλπ.).
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφ’ όσον τούτο προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου, τα ικριώματα
επιμετρώνται ιδιαιτέρως κατά τους εξής τρόπους:
-

Τα τυποποιημένα ικριώματα για την εκτέλεση εργασιών επί προσόψεων κτιρίων ή κατακόρυφων
επιφανειών τεχνικών έργων επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα καλυπτόμενης επιφανείας όψεως.

-

Τα ειδικής κατασκευής ξύλινα ικριώματα, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Α (απαιτούν ειδική
μελέτη), επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα χρησιμοποιουμένης ξυλείας για την διαμόρφωσή τους (φέροντα
και μη φέροντα μέλη). Στην μονάδα μέτρησης περιλαμβάνονται ανηγμένα τα μεταλλικά στοιχεία
στήριξης, αγκύρωσης κλπ που προβλέπονται από την μελέτη. .

-

Τα ειδικής κατασκευής μεταλλικά ικριώματα, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Α (απαιτούν ειδική
μελέτη), επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα βάρους χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την διαμόρφωσή
τους (φέροντα και μη φέροντα μέλη). Στην μονάδα μέτρησης περιλαμβάνονται ανηγμένα τα στοιχεία
στήριξης, αγκύρωσης κλπ που προβλέπονται από την μελέτη.

Στις ως άνω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

10

x

Η μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών

x

Η συναρμολόγησή τους, η χρήση τους, η αποσυναρμολόγηση και η απομάκρυνσή τους
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x

Η προσκόμιση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του ικριώματος

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεσή τους.

x

Η πραγματοποίηση των απαιτουμένων ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και
η λήψη των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τα ικριώματα είναι προσωρινές κατασκευές που δεν ενσωματώνονται στο έργο, οπότε
ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου. Ως εκ τούτου όταν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρησή τους, οι μονάδες μέτρησης αφορούν την χρήση τους. Το διάστημα χρήσης θα
προσδιορίζεται με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

Η δαπάνη εκπόνησης των μελετών για τα ικριώματα κατηγορίας Α είναι γενικώς ανηγμένη είτε στις εργασίες
για τις οποίες προορίζονται τα ικριώματα (περίπτωση μη ιδιαίτερης επιμέτρησης αυτών) ή στις τιμές μονάδος
των ικριωμάτων (περίπτωση ιδιαίτερης επιμέτρησης αυτών), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου
προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις μελέτες αυτές.
Οι εξειδικευμένες διατάξεις και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην γεφυροποιία και λοιπές ειδικές
κατασκευές (λ.χ. αναρριχόμενοι ξυλότυποι, διατάξεις προώθησης προκατασκευασμένων δοκών, δικτυωτοί
φορείς προσωρινής γεφύρωσης ανοιγμάτων, υδραυλικές πλατφόρμες προσέγγισης, συστήματα ανάρτησης
ξυλοτύπων κ.ο.κ.) δεν εντάσσονται στα ικριώματα της παρούσας προδιαγραφής και επιμετρώνται ιδιαίτερα
κατά περίπτωση, με βάση τον χρόνο απασχόλησής τους στο έργο.

11
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Προστασία εργαζομένων
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή των εξής κινδύνων κατά την διάρκεια
των εργασιών ικριωμάτων:
x Προστασία ελευθέρων ορίων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13374
x Πτώση από τους διαδρόμους εργασίας των ικριωμάτων
x Θραύση μαδεριών
x Πτώση από μη προστατευμένες οπές
x Πτώση από διέλευση εκτός διαδρόμων εργασίας
x Υποχώρηση προστατευτικού κιγκλιδώματος
x Πτώση λόγω ανυπαρξίας προστατευτικού κιγκλιδώματος
x Πτώση λόγω στενότητας διαδρόμου εργασίας
x Χαλάρωση των συνδέσμων των στοιχείων του ικριώματος
x Πτώση εργαλείων ή υλικών από το δάπεδο εργασίας
x Πτώση λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου εργασίας
x Υποχώρηση ορθοστατών λόγω αστοχία της έδρασης αυτών
x Υποχώρηση λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου φορτίου αποτιθεμένων υλικών, ή φόρτισης περιοχής
του ικριώματος που δεν έχει μελετηθεί για τον σκοπό αυτό.
x Ηλεκτροπληξία από παρακείμενα ηλεκτροφόρα καλώδια.
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία και θα
χρησιμοποιούν, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets -- Κράνη προστασίας.

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use - Υποδήματα
ασφαλείας για επαγγελματική χρήση
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Βιβλιογραφία
[1] ΕΛΟΤ EN 74-1

Σύνδεσμοι, πείροι συναρμογής και πέλματα για χρήση σε σκαλωσιές και κινητά
ικριώματα εργασίας - Μέρος 1: Δακτύλιοι σύζευξης για σωλήνες - Απαιτήσεις και
διαδικασίες δοκιμών -- Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework
and scaffolds — Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures

[2] ΕΛΟΤ EN 74-3

Σύνδεσμοι, πείροι συναρμογής και πέλματα για χρήση σε σκαλωσιές και κινητά
ικριώματα εργασίας - Μέρος 3: Πέλματα και πείροι συναρμογής - Απαιτήσεις και
διαδικασίες δοκιμών -- Couplers, spigot pins and baseplates for use in
falsework and scaffolds — Part 3: Plain base plates and spigot pins Requirements and test procedures

[3] ΕΛΟΤ EN 1065

Τηλεσκοπικά ρυθμιζόμενα ικριώματα από χάλυβα - Προδιαγραφές προϊόντος,
σχεδιασμός και αξιολόγηση με υπολογισμό και δοκιμές -- Adjustable telescopic
steel props - Product specifications, design and assessment by calculation and
test

[4] ΕΛΟΤ EN 12810-1

Σκαλωσιές όψεων από προκατασκευασμένα στοιχεία - Μέρος 1: Προδιαγραφές
προϊόντων -- Facade scaffolds made of prefabricated components - Part 1:
Product specifications --

[5] ΕΛΟΤ EN 12811-3

Εξοπλισμός εργοταξίων - Μέρος 3: Δοκιμές φόρτισης -- Temporary works
equipment - Part 3: Load testing

[6] ΕΛΟΤ EN 12813

Εξοπλισμός εργοταξίων - Φέροντες πύργοι από προκατασκευασμένα στοιχεία Ειδικές μέθοδοι δομικού σχεδιασμού -- Temporary works equipment - Load
bearing towers of prefabricated components - Particular methods of structural
design

[7] ΕΛΟΤ EN 12812

Κινητά ικριώματα - Απαιτήσεις απόδοσης και γενικός σχεδιασμός. -- Falsework Performance requirements and general design

[8] ΕΛΟΤ EN 13377

Ξύλινοι προκατασκευασμένοι δοκοί καλουπιών - Απαιτήσεις, ταξινόμηση και
αξιολόγηση -- Prefabricated timber formwork beams - Requirements,
classification and assessment

[9] ΚΤΣ

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως ισχύει σήμερα

[10] ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (2000)

[11] ΕΛΟΤEN 13670

Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα -- Execution of concrete structures

[12] κ.υ.α. αριθμ. 16440

Φ.10,4/445/16.09.1993 (Β' 756) "Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην
αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών"
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ
țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ȈĮȞ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ İȟȠȡȪȟİȚȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȕȐșȠȢ, ȩĲĮȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ
ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ: ʌȜȐĲȠȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 5,00 m țĮȚ țȐĲȠȥȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 100 m2.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ, ȝȚĮ İțıțĮĳȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲİȓ ȦȢ
ȖİȞȚțȒ, İȐȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ĲȪʌȠȣ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ (ʌ.Ȥ.
ʌȡȠȦșȘĲȑȢ, İțıțĮĳİȓȢ, ĳȠȡĲȦĲȑȢ, ȤȦȝĮĲȠıȣȜȜȑțĲİȢ țȜʌ) țĮȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ ȝİ İțıțĮĳȑĮ (ĲıȐʌĮ).
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İțıțĮĳȒ (ʌ.Ȥ. ȤĮȞįȐțȦȞ, șİȝİȜȓȦȞ țȜʌ) įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ «ȖİȞȚțȒ İțıțĮĳȒ» țĮȚ įİȞ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ:
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȖİȞȚțȫȞ İțıțĮĳȫȞ.

1.

2. Ǿ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮȞĮȕĮșȝȫȞ țĮȚ Ș įȚĮȝȩȡĳȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ʌȣșȝȑȞĮ
ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ.
3. Ǿ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ İʌȓ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ, ʌȡȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐ Ȓ ʌȜİȣȡȚțȒ ĮʌȩșİıȘ, ȝİ ıțȠʌȩ
ĲȘ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ ȝİĲĮĳȠȡȐ Ȓ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ.
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:

2



İțıțĮĳȑȢ ȤĮȜĮȡȫȞ İįĮĳȫȞ: İțıțĮĳȑȢ ıİ ȝȘ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ
İțıțĮĳȑȢ ȚȜȣȦįȫȞ İįĮĳȫȞ,



İțıțĮĳȑȢ ȖĮȚȫȞ țĮȚ ȘȝȓȕȡĮȤȠȣ: ȖĮȚȠȘȝȚȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ
țȡȠȣıĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.



İțıțĮĳȑȢ ȕȡȐȤȠȣ: İțıțĮĳȑȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ-ıȣȞȒșȘ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ ȜȩȖȦ
İʌȚĲȡİʌĲȠȪ ȠȡȓȠȣ įȠȞȒıİȦȞ ȖȚĮ ʌĮȡĮțİȓȝİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ – Ȓ / țĮȚ țȡȠȣıĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
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ȂȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ - ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ
Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods
for laboratory reference density and water content - Proctor compaction

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-3

ȂȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 3: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ ĳĮȚȞȩȝİȞȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ - ǻȠȞȘĲȚțȒ șȜȓȥȘ ȣʌȩ İȜİȖȤȩȝİȞİȢ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 3: Test
methods for laboratory reference density and water content Vibrocompression with controlled parameters

3

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

3.1 ȊʌȑįĮĳȠȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ǼȓȞĮȚ ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ ĳȣıȚțȩ Ȓ ĲİȤȞȘĲȩ, įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ țĮȚ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ, ĮȝȑıȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚįȠȝȒ Ȓ ȠįȩıĲȡȦȝĮ, ıİ ȕȐșȠȢ İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȠ Įʌȩ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.

3.2 ǼʌȚįȠȝȒ Ȓ ȠįȩıĲȡȦȝĮ
ǼȓȞĮȚ ĲȠ ȐȞȦ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ, ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ (ȣʌȩȕĮıȘ țĮȚ
ȕȐıȘ Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ȣȜȚțȐ) țĮȚ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ).

3.3 ȈĲȡȫıȘ ǲįȡĮıȘȢ ȅįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ (Ȉ.Ǽ.ȅ.)
ǼȓȞĮȚ Ș ĮȝȑıȦȢ țȐĲȦ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ıĲȡȫıȘ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ Įʌȩ İʌȚȜİȖȝȑȞĮ ȣȜȚțȐ
İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȝȠȡĳȫșȘțİ țĮȚ ıȣȝʌȣțȞȫșȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

3.4 ȋĮȜĮȡȐ, ıȣȝʌȚİıĲȐ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȐ İįȐĳȘ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ȠȚ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ, Ș ȚȜȪȢ, Ș ĲȪȡĳȘ, ĲĮ
ȠȡȖĮȞȚțȐ İįȐĳȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ İįȐĳȘ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȑȜșİȚ Įʌȩ İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ ȝİ ȖĮȚȫįȘ ȣȜȚțȐ, ȠȝȠȚȠȖİȞȒ
Ȓ ȩȤȚ, ȝȘ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞĮ.

3.5 īĮȓİȢ țĮȚ ȘȝȚȕȡȐȤȠȢ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ İįĮĳȚțȠȓ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ, ȩʌȦȢ Ș ȐȡȖȚȜȠȢ, Ș ȝȐȡȖĮ, Ƞ ʌȘȜȩȢ, ĲĮ ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ, ĲĮ ȤĮȜȓțȚĮ, ȠȚ
țȡȠțȐȜİȢ, ȠȚ ȜĮĲȪʌİȢ, ȠȚ ȜȓșȠȚ, ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞĮ įȚİȡȡȘȖȝȑȞĮ Ȓ
țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞĮ, İȪșȡȣʌĲĮ, İȪșȡĮȣıĲĮ, ĮʌȠĳȜȠȚȠȪȝİȞĮ Ȓ ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞĮ, ȠȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȜȩȖȦ
ȤȘȝȚțȫȞ ĮȞĲȚįȡȐıİȦȞ ıĲȡȫıİȚȢ ȐȝȝȠȣ Ȓ ȤĮȜȚțȚȫȞ, ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ ȝȐȡȖĮȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ İįĮĳȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȦȞ Ȓ
ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ, ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȜȓșȠȣȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 200 mm.
ǼʌȓıȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȝʌĮȖİȓȢ țĮȚ ıțȜȘȡȑȢ ȐȡȖȚȜȠȚ, ȠȚ ȤĮȜĮȡȠȓ țĮȚ ȩȤȚ țĮȜȫȢ ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȚ
ȥĮȝȝȓĲİȢ, ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ țĮȚ ȩȤȚ țĮȜȫȢ ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ țĮȚ ȜĮĲȣʌȠʌĮȖȒ, ĲĮ țȠȡȒȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ȑțʌȜȣıȘȢ țȜȚĲȪȦȞ, Ƞ ȝĮȜĮțȩȢ Ȓ ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ ȕȡȐȤȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȝȒȝĮĲĮ ıȣȝʌĮȖȠȪȢ ȕȡȐȤȠȣ ȝİ ȩȖțȠ
ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 0,50 m3.

3.6 ǺȡȐȤȠȢ
ǼȓȞĮȚ ĲȠ ıȣȝʌĮȖȑȢ ʌȑĲȡȦȝĮ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțıțĮĳșİȓ İȐȞ įİȞ ȤĮȜĮȡȦșİȓ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ
ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȠȖțȩȜȚșȠȚ Ȓ ĮʌȠıʌĮıȝȑȞĮ ĲİȝȐȤȚĮ ıȣȝʌĮȖȠȪȢ ȕȡȐȤȠȣ, ȩȖțȠȣ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 0,50 m3.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1 ǼțıțĮĳȒ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȝʌȡȩșİıȝȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĮȣĲȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țĮȚ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ
ǼȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ ȀȠȚȞȠĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ıĲȐșȝȘ șȠȡȪȕȠȣ, ĲȘȞ İțʌȠȝʌȒ țĮȣıĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĲĮ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞĮ ȝİ ʌȚȞĮțȓįİȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȦȞ (ȂǼ) țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞĮ. ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ / ȠįȘȖȠȓ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȐįİȚİȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ
İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌȠȣ
ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǱȜȜȦȢ ȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ įȠșȠȪȞ İȞĲȠȜȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȖȡĮȝȝȫȞ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ
ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ.
ȀȐșİ İțıțĮĳȒ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıİ ȤȫȡȠȣȢ İțĲȑȜİıȘȢ
İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ıțȠʌȩ, șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩȡȚĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ İȝĳĮȞȚıĲȠȪȞ ıĲĮ ʌİĲȡȫȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ
İțıțĮĳșȠȪȞ, țȠȚȜȩĲȘĲİȢ, ȡȒȖȝĮĲĮ, ȗȫȞİȢ ȤĮȜĮȡȠȪ Ȓ ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȣ ȕȡȐȤȠȣ (ıİ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ țĮȚ
įȚİȣșȪȞıİȚȢ). ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ ȩĲȚ ȠȚ ȖȡĮȝȝȑȢ İțıțĮĳȒȢ, ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ, İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȚȢ ĲİȜȚțȑȢ Ȓ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ. ȅȚ ĲİȜȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ İțıțĮĳȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩĲĮȞ șĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȐ, Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȝȘ ĮıșİȞȫȞ ȗȦȞȫȞ ıĲȠ
ʌȑĲȡȦȝĮ (İʌȚʌȜȑȠȞ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ).
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ țȐșİ ȝȑĲȡȠ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ. īȚĮ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ
ȠĳİȚȜȩȝİȞİȢ ıİ İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ Ȓ ıțȠʌȩ, (İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤİȚ įȠșİȓ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ
ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ȓ İȐȞ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ ĲȘȞ ȣʌİȡİțıĮĳȒ) įİȞ șĮ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ.
ȅȚ ȝȘ ĮʌȠįİțĲȑȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ, İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, șĮ İʌȚȤȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
İțıțĮĳȫȞ, Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȞĲȠȜȑȢ țĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĲȠ įİ țȩıĲȠȢ ĲȘȢ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Ȓ ȩȤȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ, Ș İʌȚȝȑĲȡȘıȘ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȩıȠ ĲȚȢ ʌȡȩıșİĲİȢ İțıțĮĳȑȢ, ȩıȠ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ,
ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȑȤİȚ ʌȐȡİȚ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ ĮȞĮȕĮșȝȫȞ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ, İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲİȤȞȚțȫȢ ȠȡșȫȞ ʌȡĮțĲȚțȫȞ İțıțĮĳȒȢ țĲȜ.).
ǼȐȞ Ƞ ʌȣșȝȑȞĮȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ İțıțĮĳșİȓ ıİ ıĲȐșȝȘ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȝİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ ȞĮ İʌĮȞİʌȚȤȫıİȚ ĲȘȞ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, İʌĮȡțȫȢ
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ĮȞȦįȠȝȫȞ.
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ǼȐȞ ıĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ (İįȐĳȘ ȠȡȖĮȞȚțȐ, ʌȠȜȪ ʌȜĮıĲȚțȐ țȜʌ.),
șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ȑȦȢ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ șĮ
ıȣȝʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ʌȐȞĲĮ ȝİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ (ʌȡȩıșİĲȘ İțıțĮĳȒ țĮȚ
İʌȓȤȦıȘ) İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.

5.2 ȂȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ
Ǿ ȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȣșȝȑȞĮ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ, șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, İțĲȩȢ İȐȞ Ș ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șȑĲİȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
5.2.1

ȂȩȡĳȦıȘ ʌȣșȝȑȞĮ İțıțĮĳȒȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ʌȣșȝȑȞİȢ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ıĲȘȞ ıĲȐșȝȘ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ İʌȚțȜȓıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ
șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȠȝĮȜȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ȅȚ ȣȥȠȝİĲȡȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ± 2 cm ıİ İįȐĳȘ ȖĮȚȫįȘ țĮȚ
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ țĮȚ r 5 cm ıİ İįȐĳȘ ȕȡĮȤȫįȘ, ȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ ȝİ İȣșȪȖȡĮȝȝȠ țĮȞȩȞĮ ȝȒțȠȣȢ 5 m. ȀȐșİ
ĮȞȦȝĮȜȓĮ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞĮ ȩȡȚĮ șĮ įȚȠȡșȫȞİĲĮȚ, ȝİ ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘ, ʌȡȠıșȒțȘ Ȓ ĮĳĮȓȡİıȘ ȣȜȚțȠȪ
țĮȚ İț ȞȑȠȣ ȝȩȡĳȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȡĮȤȦįȫȞ ʌȣșȝȑȞȦȞ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȩıȠ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ ĲİȝȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȩıȠ
țĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ İįȐĳȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ țȠȝȫȞ ȝȑȤȡȚ ȕȐșȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,40 m.
ȅȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ Ȓ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȝİȞİȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȜȩȖȦ ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ ĲȦȞ țȠȝȫȞ, șĮ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
İțıțĮĳȫȞ, ȝȘ ʌȜĮıĲȚțȐ, ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ 80 mm.
ȉȣȤȩȞ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ șĮ șȡȣȝȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȝȑıȠ (ʌ.Ȥ. ȝİ ȝȚțȡȑȢ ȖȠȝȫıİȚȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ
– țĮȕĮȜȐțȚĮ – Ȓ ȝİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ).
ȈĲȚȢ ʌİȡȓʌĲȦıİȚȢ, ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ ȕȡĮȤȫįȘȢ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚİȞİȡȖȘșİȓ İțıțĮĳȒ țĮĲȐ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ıİ ȕȐșȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșȝȘ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝĳȦȞȘșİȓ ȝİ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ țĮȚ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ İʌȓȤȦıȘ ȝİ șȡĮȪıȝĮĲĮ
ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ, ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ Ȓ ȣȜȚțȩ İȜİȪșİȡȘȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȝİ įȚȐȝİĲȡȠ ȩȤȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm. Ǿ
įȚȐȝİĲȡȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ șĮ ȑȤȠȣȞ
ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ ȝİ İțȡȘțĲȚțȐ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ șȪȜĮțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ,ĲȠ ıȣȝȕĮĲȚțȩ įȐʌİįȠ
ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲİȓ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȐĳȡȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ
ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ, țĮȚ ĮțȠȜȠȪșȦȢ Ș İʌȚȝİȜȒȢ İʌȓȤȦıȘ, ĲȩıȠ ĲȠȣ șȪȜĮțĮ
ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ ȝİ șȡĮȪıȝĮĲĮ ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ, ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ, Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İțıțĮĳȑȢ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ, ıĲȠȣȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ʌȣșȝȑȞİȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ,
țĮĲĮıțİȣȒ ȚıȠʌİįȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȣȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ. ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
(ıĲȡȫıİȚȢ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ) İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȈĲȡȫıȘȢ ǲįȡĮıȘȢ ȅįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ (Ȉ.Ǽ.ȅ).
Ǿ İȞ ȜȩȖȦ țĮĲĮıțİȣȒ įİȞ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ İțıțĮĳȫȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ
İțĲİșİȚȝȑȞȘ ĮȡțİĲȩ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ – ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘ ȤİȚȝİȡȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ – ʌȡȚȞ İțĲİȜİıĲȠȪȞ ȠȚ İʌȩȝİȞİȢ
İȡȖĮıȓİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ.
5.2.2

ȂȩȡĳȦıȘ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ

ȉĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȠȝĮȜȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ țȜȓıİȚȢ.
Ǿ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ - ıĲĮ İȞȚĮȓĮȢ țȜȓıȘȢ ĲȝȒȝĮĲȐ ĲȠȣȢ - İȣșȪȖȡĮȝȝȠȣ țĮȞȩȞĮ ȝȒțȠȣȢ 5,00 m, țĮĲȐ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
įȚİȪșȣȞıȘ, ȞĮ ȝȘȞ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ İʌȚțĮșȒȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĮȞȩȞĮ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
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ʌȡĮȞȠȪȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 20 cm ȕȐșȠȣȢ, ȖȚĮ ȠȝȠȚȠȖİȞİȓȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪȢ Ȓ 50 cm
ȕȐșȠȣȢ, ȖȚĮ ȝȘ ȠȝȠȚȠȖİȞİȓȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǼȐȞ ĮʌĮȞĲȘșȠȪȞ ȤĮȜĮȡȠȓ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ
ȝİĲȐ Įʌȩ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ țĮȞȠȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ.
ȉȝȒȝĮĲĮ Ȓ ĮȚȤȝȑȢ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ įȚİȚıįȪȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ șİȦȡȘĲȚțȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ Ȓ İʌȚțȡİȝȐȝİȞĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ (ĲȣʌȚțȑȢ İȟȠȝĮȜȪȞıİȚȢ) ȝİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ,
ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ Ȓ ȝȚțȡȫȞ ȖȠȝȫıİȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĳȪĲİȣıȘ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 1, İțĲȩȢ ĮȞ ȣʌȐȡȟİȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ Ȓ ĲȘȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȝİȜȑĲȘ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȀȜȓıȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İįȐĳȠȣȢ
ȋĮȜĮȡȐ İįȐĳȘ (ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȦȞ
ʌȠįȩȢ)

ǶȥȠȢ ʌȡĮȞȠȪȢ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ (ȣ) ıİ m

ȀȜȓıȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ȣ:ȕ(Į)

ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ

1:3

ǲȦȢ 5,00

1:2

ȈȣȞİțĲȚțȐ ȖĮȚȫįȘ - ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ
(ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȐȝİıȘ
ĳȪĲİȣıȘ ĮȣĲȫȞ)

ȆȜȑȠȞ ĲȦȞ 5,00

2:3 (max1:1) (ȕ)

ȈȣȞİțĲȚțȐ ȖĮȚȫįȘ ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ
(ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȐȝİıȘ
ĳȪĲİȣıȘ ĮȣĲȫȞ)

ȆȜȑȠȞ ĲȦȞ 5,00

ȈȣȞİțĲȚțȐ ȖĮȚȫįȘ ȑȦȢ
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ İįȐĳȘ

2:3

(ȕ)

ȆȠȜȪ ıȣȞİțĲȚțȐ ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

ǲȦȢ 5,00

2:3

ȆȠȜȪ ıȣȞİțĲȚțȐ ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

ȆȜȑȠȞ ĲȦȞ 5,00

1:1 ȑȦȢ 3:1

ǺȡĮȤȫįȘ

ǲȦȢ 5,00

2:3

ǺȡĮȤȫįȘ

ȆȜȑȠȞ ĲȦȞ 5,00

2:1 ȑȦȢ 10:1(ȕ)

(Į)

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡȝȠıĲİȓ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ, ĲȘȢ
țȜȓıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȠȪ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȦıȚȖİȞȫȞ ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ , ĲȘȢ
ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ, ĲȦȞ țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ ȠįȠȪ țĮȚ ĲȘȢ İȞ ȖȑȞİȚ ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ǲȡȖȠȣ.
(ȕ)

Ǿ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ țȜȓıȘ ĮĳȠȡȐ ıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 5,00 m.

ȈĲȠ țĮĲȫĲİȡȠ ĲȝȒȝĮ ʌȡĮȞȠȪȢ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ, İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ țȜȓıȘ ȣ:ȕ=1:3, İĳȩıȠȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ țĮȚ ȠȚ įȣȠ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
x Ș ʌȜİȣȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ, ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȩįĮ ʌȡĮȞȠȪȢ İȓȞĮȚ įȚİȜİȪıȚȝȘ Įʌȩ ȩȤȘȝĮ, ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ
İțĲȡȑʌİĲĮȚ İțĲȩȢ ȠįȠȪ
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x ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İȜİȪșİȡȘȢ İȝʌȠįȓȦȞ ȗȫȞȘȢ
(ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ʌȜİȣȡȚțȐ ĲȘȢ ȠįȠȪ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ İʌȩȝİȞȠ
ʌȓȞĮțĮ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıİ ȠįȠȪȢ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ĲȦȞ ȅȂȅǼ-ȁȀȅǻ, ǹǿ ȑȦȢ țĮȚ ǹV, Ǻǿ țĮȚ Ǻǿǿ.
ȉĮȤȪĲȘĲĮ ȠįȠȪ (V)
ȆȜȐĲȠȢ İȜİȪșİȡȘȢ İȝʌȠįȓȦȞ ȗȫȞȘȢ (Lcz)

[km/h]

V50

50<V90

90<V

[m]

Lcz3,0

Lcz5,0

Lcz<7,0

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȉİ ʌȠȜȪ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ țĮȚ ȕȡĮȤȫįȘ, ȖȚĮ ʌȡĮȞȒ, ȪȥȠȣȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 8 m, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮȕĮșȝȠȓ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 m ȝİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȑȢ ȣ:ȕ1:4.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ĮȞĮȕĮșȝȠȪ țĮȚ Ș İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ȕȡĮȤȠĲİȝĮȤȓȦȞ (ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȕȡĮȤȠʌĮȖȓįĮȢ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȚȢ
ȅȂȅǼ-ǻ, Ȓ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȝİȜȑĲȘ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ țĮȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮșȠȡȚıȝȠȪ
ȘʌȚȩĲİȡȦȞ țȜȓıİȦȞ, İȓĲİ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, İȓĲİ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȟİȪȡİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ, İȓĲİ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮȜȪĲİȡȘȢ ȑȞĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ıĲȠ ĳȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ (ĮȚıșȘĲȚțȠȓ ȜȩȖȠȚ).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩĲȚ ıİ İįȐĳȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ıȣȞȠȤȒ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ, ȜȩȖȦ ȑțșİıȘȢ ıĲȚȢ
țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, İȚıȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ Ȓ įȡȐıȘȢ ʌĮȖİĲȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıİ İįȐĳȘ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ȠȜȓıșȘıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȒʌȚİȢ țȜȓıİȚȢ, ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞĮȕĮșȝȠȓ țĮȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȝȑĲȡĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ ȝİȜȑĲȘ İȣıĲȐșİȚĮȢ ʌȡĮȞȫȞ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ
ĮȣĲȫȞ, ĲȠȪĲȠ ȩȝȦȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İȐȞ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15,0 m țĮȚ
ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ȓ İȐȞ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 6,00 m țĮȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
İȝĳĮȞȓȗİȚ ʌĲȦȤȐ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȝȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȕȡĮȤȦįȫȞ ıȣȞĲȡȚȝȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡĮȞȒ.
ǼȞȓȠĲİ ȠȚ ĲİțĲȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (Ș ȝȠȡĳȒ ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ) įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ıİ ȝȚțȡȑȢ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İțĲİșİȚȝȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȑȢ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠȞ ȕȡĮȤȫįȘ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ.
Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚȝĮıĲȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıșİȓ Ș ĲİȜȚțȫȢ İĳĮȡȝȠıĲȑĮ
ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ įȣȞȘĲȚțȫȞ țĮĲȠȜȚıșȒıİȦȞ Ȓ țĮĲĮțȡȘȝȞȓıİȦȞ ȕȡȐȤȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ İȚįȚțȒȢ ĳȪıȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĮȣĲȐ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȝİĲȐ Įʌȩ
ıȤİĲȚțȒ İȚıȒȖȘıȒ ĲȠȣ (İȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ).
Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ʌȠȚȞȚțȐ țĮȚ ĮıĲȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ ȑȞĮȞĲȚ
ĲȡȓĲȦȞ ȖȚĮ ȩʌȠȚĮ ȗȘȝȓĮ Ȓ ĮĲȪȤȘȝĮ ʌȡȠȑȜșİȚ Įʌȩ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲȐ ĲȠȣ.
ȉĮ İȚįȚțȒȢ ĳȪıȘȢ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ıĲȒȡȚȟȘ ʌȡĮȞȫȞ ȝİ
İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, İĳĮȡȝȠȖȒ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜİȖȝȐĲȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ, İĳĮȡȝȠȖȒ ȖİȦʌȜİȖȝȐĲȦȞ Ȓ ȖİȦțȣȥİȜȫȞ țȜʌ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ
ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ țĮȚ įİȞ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
īȚĮ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ȝİ ȣȥȘȜȐ ʌȡĮȞȒ İȞĲȩȞȦȞ țȜȓıİȦȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ȑțșİıȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ: Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ
ĲȠȣ ȝİĲȫʌȠȣ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ (ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ įȓȠįȠȚ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ), Ƞ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ, Ș ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲĮ ȝȑĲȡĮ
ĮȞȐıȤİıȘȢ ʌĲȫıİȦȞ ȜȓșȦȞ, Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠțȠȝȚįȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ țȜʌ.
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5.3 ǼțıțĮĳȒ ȝİ İțȡȘțĲȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ İțȡȘțĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȒȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ țĮȚ țĮȞȠȞȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ. ǵȜİȢ ȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ țĮȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ıȘȝȐȞıİȚȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ
ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑțșİıȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ ȝİ İțȡȘțĲȚțȐ, ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȘ
Įʌȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ȝİ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȘ İȝʌİȚȡȓĮ ı’ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȠȝȑĮ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ, ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ĮțĮȞȩȞȚıĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲȘ ȝȘ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘȢ
ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ șĮ ĲȠ țĮșȚıĲȐ ĮıĲĮșȑȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İțȕȡĮȤȚıȝȠȓ ȝİ İțȡȘțĲȚțȐ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ ȑȝʌİȚȡĮ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣȝȑȞĮ ıĲİȜȑȤȘ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ. “ȅ İʌȚțİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ, ʌȠȣ șĮ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲȚȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ, ȠĳİȓȜȠȣȞ
ȞĮ țĮĲȑȤȠȣȞ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ʌİʌİȚȡĮȝȑȞȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲĮ
ȞȩȝȚȝĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ, țĮȚ ȝȩȞȠ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩȜİȢ ȠȚ ĮįİȚȠįȠĲȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȠıȫʌȦȞ, țĮĲĮıțİȣȫȞ
țĮȚ țȐșİ ȖİȚĲȠȞȚțȒȢ įȘȝȩıȚĮȢ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ.
Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘȝȐĲȦȞ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘ ȝȘ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠȝȐȗĮȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȖȡĮȝȝȫȞ İțıțĮĳȒȢ.
ǹȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ țȠȞĲȐ ıİ ĲİȜİȚȦȝȑȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ įİȞ șĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ĲĮȜĮȞĲȫıİȚȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 5 cm/s.
ǵȜĮ ĲĮ ȣʌİȡțİȓȝİȞĮ ȤĮȜĮȡȐ Ȓ ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞĮ ȕȡĮȤȫįȘ ȣȜȚțȐ, țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠĳȡȪȠȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 m, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ĲȦȞ įȚĮĲȡȣȠȝȑȞȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲĮ
İțȡȘțĲȚțȐ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ Ȓ ȝİĲȐ Įʌȩ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ, ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ
ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ șĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȢ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ șĮ ȝİȚȫȞİĲĮȚ, İȐȞ
țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ
ıĲȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȕȡĮȤȫįȘ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ.
ȅȚ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȝȐȗĮȢ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮȝȑĲȡȠȣ Įʌȩ 4 ȑȦȢ țĮȚ 7,5 cm.ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȜȑȖȤİȚ
ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĲİȤȞȚțȫȞ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ țĮȝȓĮ
ȠʌȒ įİȞ șĮ ĮʌȠțȜȓȞİȚ Įʌȩ ĲȘ ȤȐȡĮȟȘ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 2% (ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ).ǼȞ ȖȑȞİȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ʌȣȡȠįȩĲȘıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ ȣʌȩȖİȚİȢ Ȓ ȣʌĮȓșȡȚİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲİțȝȘȡȚȫıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ ȝȑĲȡĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȑȞĮȞĲȚ ȗȘȝȚȫȞ, ȝİ ĲȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȖȚĮ
İĳĮȡȝȠȖȒ.
ȉȣȤȩȞ ȗȘȝȚȑȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıĲĮ ǲȡȖĮ, ıİ ȚįȚȦĲȚțȒ Ȓ ıİ įȘȝȩıȚĮ ʌİȡȚȠȣıȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ, șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȝİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ.
Ǿ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ȝİșȩįȦȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ ĲȠȞ
ĮʌĮȜȜȐııİȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȣșȪȞİȢ ĲȠȣ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ Ȓ ȑȡȖȦȞ ȝİ ĮȣȟȘȝȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, İȐȞ Ș
ıȣȞȒșȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ ȗȘĲȠȪȝİȞȘ ȖİȦȝİĲȡȚțȒ ĮțȡȓȕİȚĮ, Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌȡȠȡȘȖȝȐĲȦıȘȢ (presplitting) Ȓ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒȢ
ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ (smooth blasting), İȐȞ ĮȣĲȩ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȒįȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ʌȡĮȞȫȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ
ʌȡȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ țĮȚ įİȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ.
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ȉȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ ȑțȡȘȟȘȢ ȖȚĮ țȐșİ İțıțĮʌĲȩȝİȞȠ ıĲȡȫȝĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6,0 m,
İțĲȩȢ ĮȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤĲİȓ ȩĲȚ ȠȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȝİȓȞȠȣȞ İȞĲȩȢ ĮȞİțĲȫȞ ȠȡȓȦȞ
țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșİȓ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ țȜȓıȘ. ǹȞ ʌȠıȠıĲȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 5 % ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ʌȡȠ-ȡȘȖȝȐĲȦıȘȢ
įİȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĮȣĲȫȞ, ȖȚĮ țȐșİ İțıțĮʌĲȩȝİȞȠ ıĲȡȫȝĮ, ĲȩĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ ĲȠ
ȕȐșȠȢ ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ĮȞȠȤȒ İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ ȝİ ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ 2%, ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.. ȉȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ ȑțȡȘȟȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ȑȦȢ țĮȚ 18 m, ȝİĲȐ Įʌȩ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.4 ǱȡıİȚȢ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ
ȅȚ ȐȡıİȚȢ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ țĮȚ țĮĲȠȜȚıșȒıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ
ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ıİ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĳȪıİȦȢ İįȐĳȠȣȢ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ (İȓĲİ ȖȚĮ
ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ
İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, İȓĲİ ȖȚĮ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ), șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡĮȞȒ, Ș İțıțĮĳȒ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲĮ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ ıĲȡȫȝĮĲĮ ĲȦȞ
ʌȡĮȞȫȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ (İțĲȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ȝİȜȑĲȘ) țĮȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ,
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȕȡĮȤȠʌĲȫıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ȠȡșȑȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ
ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲȡȠʌȒ İțįȒȜȦıȘȢ țĮĲȠȜȚıșȒıİȦȞ, țĮĲĮțȡȘȝȞȓıİȦȞ țȜʌ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȡıȘ ĲȦȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ įȚțȒ ĲȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ.

5.5 ǹʌȠȤȑĲİȣıȘ – ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ʌȣșȝȑȞĮȢ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ
ıȣȞİȤȫȢ țĮȚ țĮȜȐ.
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ, İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ ĲȐĳȡȠȚ ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȞİȡȫȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞİțĲȚțȫȞ İįĮĳȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮʌȠĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ
ȞİȡȐ. ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȢ ĮʌȠșȘțİȣȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ
ȤȡȒıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ǲȡȖȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ țĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȢ ȠȡșȑȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ. ȁȩȖȦ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ
Ȓ ʌȜȘȝȝİȜȠȪȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ ȝȑĲȡȦȞ Ȓ ȝȘ ȠȡșȒȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ, Ș ȗȘȝȚȐ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ıİ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ, șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȦȢ țĮțȠĲİȤȞȓĮ țĮȚ șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

5.6 ȋȫȡȠȚ ĮʌȩșİıȘȢ
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȐȜȜȠȣ
ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 -02-0500-00.

5.7 ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ
ȅ ʌȣșȝȑȞĮȢ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ, ĮȞ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȝȞİȓĮ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ / țĮȚ ȜȠȚʌȐ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ, șĮ
ıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 92% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
įȠțȚȝȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ PROCTOR (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ
İįȐĳȠȣȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ, ĲȩĲİ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȘșȠȪȞ ȝȚĮ Ȓ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ :
x ǹȞĮȝȩȤȜİȣıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ ıİ ȕȐșȠȢ 0,15 m
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x ǹİȡȚıȝȩȢ țĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
x ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ
x ǼțıțĮĳȒ ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞȠ ȕȐșȠȢ
x ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲĮ ȣȜȚțȐ İțıțĮĳȒȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ, ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș İʌȚșȣȝȘĲȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1.1 ȈțȠʌȩȢ țĮȚ İȓįȠȢ İȜȑȖȤȦȞ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ
1. ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟȩȡȣȟȘȢ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ țȜʌ.(ȕȜȑʌİ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ǼȉǼȆ 02-05-00-00)
2. ĲȘȢ İȞİȤȩȝİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ
3. ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286-3 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
13286-2
4. ĲȘȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ İțıțĮĳȒȢ.

6.1.1.1 ǲțĲĮıȘ İȜȑȖȤȦȞ
Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȝİĲȐ Įʌȩ İțıțĮĳȑȢ Ȓ İȟȠȡȪȟİȚȢ, ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȕȐșȠȢ, İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ
ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ, ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȦȞ (ǼȉǼȆ 02-0701-00 §4.1.1).
6.1.2 ȆĮȡĮȜĮȕȒ
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȡȖĮıȓİȢ:
ȅȚ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ (ȖĮȚȫįİȚȢ - ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȚȢ / ȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ) İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȖİȦȝİĲȡȚțȩ ıȤȒȝĮ ĮȞȐ įȚĮĲȠȝȒ, ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ İʌȚțȜȓıİȦȞ, ĲȘȞ
ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ʌĮııȐȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ, İȟȐȡĲȘıȒ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȚȢ ȣȥȠȝİĲȡȚțȑȢ ĮĳİĲȘȡȓİȢ
(ȡİʌȑȡ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ įȚʌȜȒ ȖİȦȝİĲȡȚțȒ ȤȦȡȠıĲȐșȝȚıȘ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚĮĲȠȝȑȢ ȝİ
ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȑȢ Ȓ ĲĮȤȣȝİĲȡȚțȑȢ ȝİșȩįȠȣȢ, ıİ İʌĮȡțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȡțȒ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ĮȞȐȖȜȣĳȠȣ
ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ȑȡȖȦȞ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ ȠȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ. Ǿ ȜȒȥȘ
ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ (ıȤİįȓĮıȘ įȚĮĲȠȝȫȞ İțıțĮĳȒȢ) șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ, ȕȐıİȚ įİ ĲȦȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ĮʌȠĲȣʌȫıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚȝİĲȡȚțȠȓ ʌȓȞĮțİȢ ȤȦȝĮĲȚıȝȫȞ.
ȅȚ İʌȚȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȆȡĮțĲȚțȩ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ
İțıțĮĳȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡĮȜĮȕȒ (ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮĲ’ ȠȣıȓĮ ĮĳĮȞȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ), İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ʌȡȠıȦȡȚȞȒ,
ȠȡȚıĲȚțȒ) țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȈȣȖȖȡĮĳȫȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ İțıțĮĳȒȢ, Ș ȊʌȘȡİıȓĮ, İĳ’ ȩıȠȞ
țȡȓȞİȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, șĮ įȓȞİȚ İȞĲȠȜȑȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ʌȡȩıșİĲȘ İțıțĮĳȒ Ȓ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ ıțȐĳȘȢ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ) țĮȚ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠșİıȝȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȂİĲȐ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȞȑĮ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ȞȑȠ
ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ (İțıțĮĳȑȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȖȡĮȝȝȫȞ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ȓ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ
țĮșȩȡȚıİ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ) įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ, İȞȫ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠİțıțĮĳȑȢ (ʌ.Ȥ.
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ʌȡĮȞȫȞ ȝİ ȝȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ țȜȓıİȚȢ) ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȝİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
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7.1 īİȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ȈĲȘȞ ĲȚȝȒ ȝȠȞȐįĮȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮȞȘȖȝȑȞĮ İȞįİȚțĲȚțȐ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ İȟȒȢ:
1.

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ (İȡȖȐĲİȢ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȠȓ țĲȜ.).

2.

Ǿ ȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ İȡȖĮıȓİȢ
(ʌȡȠȡȘȖȝȐĲȦıȘ, İȜİȖȤȩȝİȞȘ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.

3.

Ǿ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ ĮȞĮȕĮșȝȫȞ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ.

4.

Ǿ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ ĮȞĮȕĮșȝȫȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ.

5.

Ǿ ȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĳȡȣįȚȫȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȝȩȡĳȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ʌȣșȝȑȞĮ
ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ.

6.

Ǿ ȝİĲȐșȡĮȣıȘ ȠȖțȦįȫȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.

7.

ȉĮ ȝȑĲȡĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȣĲȠȪ Įʌȩ İȚıȡȠȒ ȠȝȕȡȓȦȞ ȝİ
ĲȠʌȚțȑȢ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮȝȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ/țĮȚ ĮȞĲȜȒıİȚȢ. ǼȐȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȑȢ ĮȞĲȜȒıİȚȢ, ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ
Ȓ İȞĲȑȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ Ƞ ȣʌȠȕȚȕĮıȝȩȢ ĲȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ, ĲȩĲİ ĮȣĲȑȢ
İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ..

8.

Ǿ ʌȜİȣȡȚțȒ Ȓ /țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȩșİıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ.

9.

ȅȚ ȐȡıİȚȢ ĲȣȤȩȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ İıĳĮȜȝȑȞȘ İʌȚȜȠȖȒ Ȓ
İĳĮȡȝȠȖȒ ȝİșȩįȦȞ İȟȩȡȣȟȘȢ.

10. Ǿ ʌİȡȓĳȡĮȟȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȝİ ʌȜĮıĲȚțȩ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ.
11. Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, Ș İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
12. Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
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13. Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
14. Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
15. Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ǵĲĮȞ ȠȚ İțȕȡĮȤȚıȝȠȓ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ ȝİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ
Ȓ ȖİȚĲȞȓĮıȘȢ ȝİ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ, ȠȚ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ
țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ȦȢ «ȖİȞȚțȑȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ» țĮȚ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ȐȡșȡȠ ĲȠȣ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ.

7.2 ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ țȣȕȚțȩ ȝȑĲȡȠ(m3) İțıțĮʌĲȩȝİȞȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ, ȝİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ȩȖțȠ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ įȚĮĲȠȝȫȞ (ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ) țĮȚ ĲȦȞ ĲİȜȚțȫȞ
įȚĮĲȠȝȫȞ (İțıțĮĳȒȢ).
ǻİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ, ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ, Ș İʌȚȝȑĲȡȘıȘ «İʌȓ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ».
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȖĮȚȫįİȚȢ-ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȚȢ țĮȚ ȕȡĮȤȫįİȚȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. Ǿ țĮĲȐĲĮȟȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ İįĮĳȫȞ, ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣȞȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.
ȅȚ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ ȝİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ıİ İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ
ȝİ İȜİȖȤȩȝİȞȘ Ȓ țĮșȩȜȠȣ (ȤȦȡȓȢ) ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĲȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ țĮĲȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıȝȠȪ
țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ
ıȣȞĲȐııİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼțıțĮĳİȓıİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıȤȑįȚĮ (ȖȡĮȝȝȑȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ)
įİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ.
ȈĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İțıțĮĳȒ ĲȦȞ ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ ĲȐĳȡȦȞ
ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ İțıțȐʌĲȠȞĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȝİ ĲȘ įȚĮĲȠȝȒ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ (Ș ȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ).
ǼʌȓıȘȢ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ıȣıĲȐıİȦȢ, İĳ’ ȩıȠȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȝİ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ İįĮĳȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıİ ȝȠȞĮȟȠȞȚțȒ șȜȓȥȘ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ (ıĲȡȫıȘ, įȚĮțȜȐıİȚȢ, ȡȦȖȝȑȢ, ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ,
ıȤȚıĲȩĲȘĲĮ, ț.Į.).
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ, Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȠȣ țĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ ĮʌȠıȐșȡȦıȒȢ ĲȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ
İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲȐ ĲȠȣ, ĮĳȠȪ ȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĮȣĲȠȓ ȑȤȠȣȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȩıȠ ıĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ ȩıȠ
țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ.
Ȃİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ĮʌȠıȐșȡȦıȘȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ ȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ Ș ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ, İȞȫ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ ȡȘȖȝȐĲȦıȒȢ ĲȠȣ, ȝİ ıȣȞȑʌİȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș İțıțĮĳȒ ĲȠȣ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚȐĳȠȡİȢ ȝȑșȠįȠȚ:
 ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ.
 ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ıĳȣȡȚȠȪ.
 İțıțĮĳȒ ȝİ ʌȡȠȦșȘĲȒ ȖĮȚȫȞ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ ĮȞĮȝȠȤȜİȣĲȒ (ripper).
 İțıțĮĳȒ ȝİ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ıȘȝİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ (rodheaders, ıȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ȖİȦȨȜȚțȐ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
1. ȋĮȜĮȡȐ, ıȣȝʌȚİıĲȐ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȐ İįȐĳȘ, ĲĮ İįȐĳȘ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İțıțȐʌĲȠȞĲĮȚ İȣȤİȡȫȢ ȝİ ıȣȞȒșȘ
ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ, ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ȩʌȦȢ İțıțĮĳİȓȢ Ȓ ʌȡȠȦșȘĲȑȢ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞĮȝȠȤȜİȣĲȒ (ripper).
2. īĮȓİȢ țĮȚ ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ, İȓȞĮȚ ĲĮ ȖİȦȨȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İțıțȐʌĲȠȞĲĮȚ ȝİ ıȣȞȒșȘ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ,
ȩʌȦȢ İțıțĮĳİȓȢ Ȓ ʌȡȠȦșȘĲȑȢ ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ ĮȞĮȝȠȤȜİȣĲȒ (ripper), țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤĮȜȐȡȦıȘ
ȝİ İțȡȘțĲȚțȐ Ȓ țȡȠȣıĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȠȝȚįȒ ĲȠȣȢ.
3. ǺȡȐȤȠȢ, İȓȞĮȚ țȐșİ ıțȜȘȡȩ ʌȑĲȡȦȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțıțĮĳșİȓ ȝİ ʌȡȠȦșȘĲȒ ȚʌʌȠįȪȞĮȝȘȢ
ȑȦȢ 285HP, (ȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ ıĲȠ ıĳȩȞįȣȜȠ) İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ ȝȠȞȩ ĮȞĮȝȠȤȜİȣĲȒȡĮ (ripper). īȚĮ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ ĲȦȞ ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ȝİ İțȡȘțĲȚțȐ, Ȓ Ș ȤȡȒıȘ țȡȠȣıĲȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ, ĮİȡȩıĳȣȡİȢ).
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȘȢ ĲȦȞ įȚĮȝȒțȦȞ ıİȚıȝȚțȫȞ țȣȝȐĲȦȞ (ȇ) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȤȞȐ ȦȢ ȑȞįİȚȟȘ ȖȚĮ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Ȓ ȝȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȞĮȝȠȤȜİȣĲȒ. Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȣĲȒ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ȐȝİıĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ. ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ʌȣțȞȠȓ țĮȚ ıțȜȘȡȠȓ ȕȡȐȤȠȚ ȑȤȠȣȞ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ
įȚȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ıİȚıȝȚțȫȞ țȣȝȐĲȦȞ Įʌ’ ȩ, ĲȚ ȠȚ ȝĮȜĮțȠȓ, ȡȦȖȝĮĲȦȝȑȞȠȚ țĮȚ ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȚ ȕȡȐȤȠȚ.
ȅȚ İĲĮȚȡİȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İțıțĮʌĲȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ Ȓ
ʌȚȞȐțȦȞ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĮʌȠįȩıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ įȚȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ıİȚıȝȚțȫȞ
țȣȝȐĲȦȞ.
Ȃİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ įȚȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ıİȚıȝȚțȫȞ țȣȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲȚȝȘșİȓ İȐȞ
țȐʌȠȚȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȝȠȤȜİȪıİȚ ĲȠȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȕȡĮȤȫįȘ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ.
Ǿ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İʌĮȡțȒȢ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ İȐȞ ȠȚ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ İȓȞĮȚ ȝȘ
ȠȝȠȚȠȖİȞİȓȢ Ȓ ıĲȡȦıȚȖİȞİȓȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǻ.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

Ǻ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜİȓ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȝİ ĮȣıĲȘȡȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȚıȤȣȠȣıȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ.
ȅ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȑȤİȚ İʌĮȡțİȓȢ ȖȞȫıİȚȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ıȤİĲȚțȐ ĲȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ șĮ
İʌȚȕȐȜİȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮȚ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ȩȡȦȞ
(ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
ȈȣȞȒșİȚȢ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
1.

ȅȜȚıșȒıİȚȢ – ʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ ȜȩȖȦ ĮʌȩĲȠȝȦȞ ȣȥȘȜȫȞ ʌȡĮȞȫȞ.

2.

ȀĮĲĮıțİȣȑȢ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ʌȡĮȞȒ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ (ȣʌȠȤȫȡȘıȘ ʌȡĮȞȠȪȢ İțıțĮĳȒȢ, ʌĲȫıȘ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ
İțıțĮĳȒȢ, țȜʌ).

3.

ȊʌȠȤȫȡȘıȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ (Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣȢ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İțıțĮĳȫȞ ʌȜȘıȓȠȞ ĮȣĲȫȞ.

4.

ȆȡȠıȑȖȖȚıȘ ʌȡȠıȫʌȦȞ ıĲȘ ȗȫȞȘ İȜȚȖȝȠȪ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ, ȝȘ ĮȞĲȚȜȘʌĲȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ.

5.

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ȝȑıȦȞ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ.

6.

ȆȡȩıțȡȠȣıȘ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ Ȓ İȞĮȑȡȚĮ įȓțĲȣĮ ȣʌȩ ĲȐıȘ, ȜȩȖȦ ȝȘ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ Ȓ ĮʌȡȠıİȟȓĮȢ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȫȞ.

7.

ǹȞİȟȑȜİȖțĲȘ İȓıȠįȠȢ țȠȚȞȠȪ (țȣȡȓȦȢ ʌĮȚįȚȫȞ) ıĲȠȞ ȤȫȡȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

8.

ǻȚĮțȓȞȘıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıİ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ ʌȜȐĲȠȣȢ, ȝİȖȐȜȦȞ țȜȓıİȦȞ Ȓ țĮțȒȢ ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌȡȠıȕȐıİȚȢ
(țȓȞįȣȞȠȚ ȠȜȚıșȒıİȦȞ țĮȚ ĮȞĮĲȡȠʌȫȞ).

9.

ȆȡȩıțȡȠȣıȘ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ - ȠȤȘȝȐĲȦȞ ıİ İȝʌȩįȚĮ, ʌȡȠİȟȑȤȠȣıİȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ țĮȚ ȝȘ İʌĮȡțȠȪȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘșĮȓĮ.

10. ȈȣȖțȡȠȪıİȚȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ Ȓ ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ȝȑıȦȞ, ʌĮȡĮıȪȡıİȚȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ
ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ.
11. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ (țȣȡȓȦȢ İȜĮıĲȚțȫȞ țĮȚ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȑįȘıȘȢ), șȡĮȪıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ.
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ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ȤȡȒıȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, įȚȩĲȚ
ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ.
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ İȐȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȂȑıĮ
ǹĲȠȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ, ȩʌȦȢ țȡȐȞȘ, ȝʌȩĲİȢ, ʌĮʌȠȪĲıȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȖȐȞĲȚĮ).
ȉĮ ȝȑĲȦʌĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮșȘȝİȡȚȞȐ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖȚİȚȞȒȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ. ǵĲĮȞ ĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ıİ țȜȓıİȚȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ țĮșȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ĲȚȢ
İȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲȐ
ĲȠȣȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚ įİįȠȝȑȞȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ʌȡĮȞȫȞ ıİ ıĲȡȦıȚȖİȞȒ ʌİĲȡȫȝĮĲĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ, ĲȩıȠ Ƞ
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ȩıȠ țĮȚ Ș ȝȠȡĳȒ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ İȞįȚȐȝİıȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲȩȝȠȚ).
ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȠ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȝȑıĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ
(ʌ.Ȥ. ȝİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ, ȝĮįȑȡȚĮ țĲȜ.), İȞȩıȦ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȑȡȖĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, İȓȞĮȚ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ. ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ
țȚȞİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ıĲĮ ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȑȞĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȜȒȥȘ ĲȑĲȠȚȦȞ ȝȑĲȡȦȞ) țĮȚ įİȞ șĮ
İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıİ ĲȝȒȝĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȒȡȚȟȘ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ șĮ ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ
ʌȚȞĮțȓįİȢ.
ȅȚ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȚ ıİ ȕĮșȚȐ ȠȡȪȖȝĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ ĲĮ İțıțĮʌĲȚțȐ
ȝȑıĮ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȝȑıĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ Įʌȩ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İțıțĮĳȒȢ, ȠȚ įİ ıțȐȜİȢ
ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȑȞĮȞĲȚ ȠȜȚıșȒıİȦȞ. ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ İʌȐȞȦ ıĲȚȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ ĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲĮ ĳȡȪįȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.
Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ıȤȠȜĮıĲȚțȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ ĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

18

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

Ǽȁȅȉ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51541

ȉǼȁǿȀȅ ȈȋǼǻǿȅ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00:2017

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Ȋǹ/2254/230ĭ.06-09/94 (ĭǼȀ 73Ǻ): "ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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δανειοθαλάμων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν τα
υλικά κατασκευής των επιχωμάτων, ο τρόπος μεταφοράς τους επί τόπου του έργου, ο τρόπος κατασκευής
και κάθε σχετική εργασία που αφορά στην κατασκευή νέων επιχωμάτων ή συμπλήρωση υφισταμένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή συντάσσεται στα πλαίσια της σταδιακής αντικατάστασης
παλαιότερων τεχνικών προδιαγραφών με νεότερες επικαιροποιημένες κατ’ εφαρμογήν των σχετικών Ευρωπαϊκών
Προτύπων.
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα επιχώματα οδικών και σιδηροδρομικών έργων που
κατασκευάζονται από συνήθη γαιώδη και βραχώδη υλικά. Δεν περιλαμβάνονται τα επιχώματα που
κατασκευάζονται από ειδικά ελαφρά υλικά (π.χ. ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, αφρώδες ελαφροσκυρόδεμα,
διογκωμένη πολυστερίνη, διογκωμένη άργιλο ή σχιστόλιθο, κυψελωτές κατασκευές, ελαστικά αυτοκινήτων,
απορρίμματα πλαστικού κλπ.).
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σχετικών
Mελετών και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 13285

Μίγματα ασύνδετων αδρανών – Προδιαγραφές -- Unbound mixtures Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή -- Geotechnical investigation and
testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and
description

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 2: Αρχές ταξινόμησης -- Geotechnical investigation and testing Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a
classification

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση βράχων
- Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή - Geotechnical investigation and
testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification
and description
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prΕΝ 16907-1

Earthworks – Part 1: Principles and general rules

prΕΝ 16907-2

Earthworks – Part 2: Classification of materials

prΕΝ 16907-3

Earthworks – Part 3: Construction procedures

prΕΝ 16907-5

Earthworks – Part 5: Quality control

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες
- Μέρος 47: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού
δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άμεσου δείκτη φέρουσας
ικανότητας και της γραμμικής διόγκωσης -- Unbound and hydraulically
bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California
bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών –
Μέρος 1: Μέθοδος δειγματοληψίας -- Tests for general properties of
aggregates - Part 1: Methods for sampling

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size
distribution - Test sieves, nominal size of apertures

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (microDeval) -- Tests for mechanical and physical properties of aggregates Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for
the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες
- Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test
methods for laboratory reference density and water content - Proctor
compaction

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-3

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες
- Μέρος 3: Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη
πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική θλίψη υπό
ελεγχόμενες παραμέτρους -- Unbound and hydraulically bound mixtures Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content Vibrocompression with controlled parameters

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17892-4

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών Μέρος 4 : Προσδιορισμός κοκκομετρικής διαβάθμισης -- Geotechnical
investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4:
Determination of particle size distribution

ΕΛΟΤ CΕΝ ISO/TS 17892-12 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
12 : Προσδιορισμός ορίων Atterberg -- Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 12 : Determination of Atterberg
limits
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DIN 18134

Soil Testing procedures and testing equipment – Plate Load test

ASTM D1883

Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils -- Πρότυπη εργαστηριακή δοκιμή CBR – Συμπυκνωμένα
εδάφη.

ASTM D6938

Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil
and Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth)

ASTM D4254-00

Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of
Soils and Calculation of Relative Density – Πρότυπη μέθοδος
προσδιορισμού ελαχίστου δείκτη πυκνότητας και ειδικού βάρους εδαφών
και προσδιορισμός της σχετικής πυκνότητας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3

Test for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων - Δείκτης
πλακοειδούς

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων
των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή
θειικού μαγνησίου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων -Management of excavation materials and exploitation of dumping sites

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά -- Road pavement
layers with unbound aggregates

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεις
υπόγειου νερού - Μέρος 1: Τεχνικές αρχές εκτέλεσης εργασιών -Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and
groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution

3
3.1

Όροι και ορισμοί
Γενικά

3.1.1 Επίχωμα
Είναι η υπερυψωμένη (από το υφιστάμενο έδαφος) κατασκευή που δημιουργείται με διάστρωση και
συμπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου,
ώστε, με τα μέσα συμπύκνωσης που διατίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση. Η
κατασκευή υλοποιείται σε τμήματα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού
εξοπλισμού υψηλής απόδοσης.
3.1.2 Γαιώδη επιχώματα
Είναι τα επιχώματα που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών υλικών, που
προέρχονται από γαιώδεις και ημιβραχώδεις εκσκαφές ορυγμάτων ή εκσκαφές δανειοθαλάμων.
3.1.3 Βραχώδη επιχώματα
Είναι τα επιχώματα που κατασκευάζονται με διάστρωση και όπου απαιτείται συμπύκνωση βραχωδών
υλικών, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκσκαφές σε βράχο.
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3.1.4 Εξυγίανση εδαφικών υλικών έδρασης επιχωμάτων με σταθεροποίηση υδραυλικών
Είναι η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού, με την ανάμιξή του, (σε σχετικά μικρές
ποσότητες) με υδραυλικές κονίες (τσιμέντου ή / και ιπτάμενης τέφρας) ή με άσβεστο (υπό διάφορες μορφές
όπως, κόνεως υδρασβέστου ή κόνεως μη σβησμένης άσβεστου ή υδαρούς πολτού άσβεστου), συμπύκνωσή
του υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και συντήρηση του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
3.1.5 Χαλαρά εδάφη
Είναι οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα οργανικά εδάφη καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.1.6 Συνεκτικά εδάφη
Είναι τα εδάφη με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγματος οπής 0.063 mm μεγαλύτερο
από > 35% (prEN 16907-2, table 3d).
3.1.7 Μη συνεκτικά εδάφη –κοκκώδη εδάφη
Είναι τα εδάφη με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγματος οπής 0.063 mm ίσο ή
μικρότερο του ≤ 35 (prEN 16907-2, table 3d) .
3.1.8 Χαλαρό πάχος στρώσης επιχώματος
Είναι το προς συμπύκνωση πάχος της εκάστοτε διαστρωνομένης στρώσης.

3.2

Οδικά έργα

3.2.1 Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
Είναι το αμέσως κάτω του οδοστρώματος διαμορφωμένο και συμπυκνωμένο σύμφωνα με την Προδιαγραφή
αυτή έδαφος ή υλικό επίχωσης, το οποίο εκτείνεται σε βάθος που επηρεάζεται από το μέγεθος των
κυκλοφορούντων φορτίων.
3.2.2 Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο.) ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π.)
Είναι η αμέσως κάτω του οδοστρώματος κατάλληλα συμπυκνωμένη στρώση από ασύνδετο υλικό, η οποία
έχει σκοπό να διευκολύνει την αποστράγγιση των υδάτων που τυχόν συγκεντρώνονται κάτω από το
οδόστρωμα.
H Σ.Σ.Ο. αποτελεί μέρος της στρώσης έδρασης του οδοστρώματος και κατασκευάζεται όταν κρίνεται
απαραίτητη από τη μελέτη λόγω υδρογεωλογικών και κλιματολογικών συνθηκών.
Η Σ.Σ.Ο. χρησιμεύει και για την προστασία του οδοστρώματος από επίδραση παγετού. Συνήθως
διαστρώνεται σε περιοχές που υπάρχει επίδραση παγετού, δηλαδή σε περιοχές της χώρας με υψόμετρο
μεγαλύτερο από >1000 m και όπου αυτή απαιτηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής μελέτης.
Σημειώνεται ότι στρώση αντιπαγετικής προστασίας σπανίως είναι απαραίτητη για τις ελληνικές συνθήκες και
θα κατασκευάζεται μόνο μετά από μελέτη του κλίματος της περιοχής που θα περιλαμβάνει κλιματολογικά
στοιχεία τουλάχιστον πενταετίας.

3.3

Σιδηροδρομικά έργα

3.3.1 Επιδομή
Είναι η κύρια φέρουσα στρώση που δέχεται και κατανέμει στις υποκείμενες στρώσεις τα φορτία των συρμών
και υπόκειται σε ανακαινίσεις κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η επιδομή περιλαμβάνει, εκτός από τους
στρωτήρες και τις σιδηροτροχιές, το έρμα και το υπόστρωμα (με τις πρόσθετες τυχόν αναγκαίες στρώσεις
θεμελίωσης και διαχωρισμού).
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3.3.2 Υποδομή
Είναι το αμέσως κάτω από την επιδομή, έδαφος ή στρώση μορφωμένη με υλικό επίχωσης, που μορφώθηκε
και συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και τους λοιπούς συμβατικούς όρους.
3.3.3 Στρώση διαμόρφωσης
Είναι η ανώτερη στρώση της υποδομής που συμπυκνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συμπύκνωσης και ενίοτε
κατασκευάζεται με υλικό ανώτερης κατηγορίας από το υπόλοιπο υλικό της υποδομής. Ο σκοπός της
στρώσης διαμόρφωσης είναι η αύξηση της φέρουσας ικανότητας της υποδομής στην ανώτερή της στρώση.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.4

Κατάταξη οδικών έργων ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής, τα οδικά έργα, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται η κατάταξή
τους με ειδική αναφορά σε όρους δημοπράτησης ή άλλη έγγραφη κατάταξη από την Υπηρεσία,
κατατάσσονται βάσει ΟΜΟΕ/3 (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ) και ΛΚΟΔ (Λειτουργική
Κατάταξη οδικού Δικτύου, ως εξής:

Πίνακας 1 – Κατηγορίες οδών σύμφωνα με ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ
Ομάδα οδών

Κατηγορία οδού
Χαρακτηρισμός οδού

1

Α

Β
Γ
Δ
Ε

οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου
(υπεραστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση
και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση
παρόδιων ιδιοκτησιών.

2

ΑΙ

Αυτοκινητόδρομος
Οδός ταχείας κυκλοφορίας

Α ΙΙ

Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών

Α ΙΙΙ

Οδός μεταξύ επαρχιών / οικισμών

Η κατηγορία ΑΙ αφορά οδούς σύνδεσης
ευρύτερων περιοχών και οι οποίες δεν
παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες

Α ΙV

Οδός μεταξύ μικρών οικισμών
Συλλεκτήρια οδός

AV

Δευτερεύουσα οδός Αγροτική οδός

A VI

Τριτεύουσα οδός Δασική οδός

οδοί που διατρέχουν περιοχές εντός σχεδίου
(ημιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη
σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση
παρόδιων ιδιοκτησιών.

BI

Αστικός αυτοκινητόδρομος

B II

Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας

Σημείωση:

B IIΙ

Αστική αρτηρία

Οι οδοί κατηγορίας ΒΙ και ΒΙΙ δεν παρέχουν
άμεση εξυπηρέτηση στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

B IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

Γ III

Αστική αρτηρία

Γ IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

Δ IV

Συλλεκτήρια οδός

ΔV

Τοπική οδός

ΕV

Τοπική οδός

Ε VI

Τοπική οδός κατοικιών

Σημείωση:

οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτόςα ή εντός
σχεδίου (περιαστικές και αστικές) με βασική
λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα στην
εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.
οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με
βασική λειτουργία στην πρόσβαση.
οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με
βασική λειτουργία στην παραμονή.
α

νοούνται περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η δόμηση
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Τμήματα επιχωμάτων

Τα επιχώματα οδικών και σιδηροδρομικών έργων κατασκευάζονται από τα επί μέρους τμήματα που
δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2 και σχήμα, σύμφωνα και με τις γενικές αρχές και ορολογία που
καθορίζονται στο υπό διαμόρφωση prEN 16907-1 (βλέπε βιβλιογραφικές αναφορές).
Πίνακας 2 – Τμήματα επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων
ΓΑΙΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Θεμέλιο

Το τμήμα που βρίσκεται κάτω από την
αρχική επιφάνεια του εδάφους, μετά την
εκρίζωση, τον καθαρισμό των
ακατάλληλων υλικών και την κατάλληλη
διαμόρφωση της επιφανείας ώστε να
αγκυρώνεται το επίχωμα στο υποκείμενο
έδαφος και επιπλέον στρώση πάχους
0,30 m, πάνω από την αρχική επιφάνεια
του φυσικού εδάφους.

Το κατώτερο μέρος του επιχώματος
πάχους 0,30 m σε επαφή με το έδαφος
στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα υλικά)
και το τμήμα κάτω από αυτή, (μετά από
τον ενδεχομένως απαιτούμενο
καθαρισμό, εκρίζωση, ή / και
απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών) και
διαμόρφωση αναβαθμών για αγκύρωση.

Πυρήνας

Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ
θεμελίου και στέψης.

Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ
θεμελίου και μεταβατικού τμήματος.
Το τμήμα μεταξύ πυρήνα και στέψης,
όπου η διαβάθμιση του υλικού των
στρώσεων που το αποτελούν, πληροί
ορισμένες απαιτήσεις (φίλτρο) και
τοποθετείται για την αποφυγή διείσδυσης
του υλικού της στέψης στο υποκείμενο
βραχώδες τμήμα. Το πάχος του είναι
1,0 m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Μεταβατικό τμήμα

Οδικό έργο

Το μέρος του επιχώματος κάτω από τη
Στρώση Έδρασης του Οδοστρώματος
(Σ.Ε.Ο), που εκτείνεται σε βάθος, από
την πάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο., ίσο προς
0,80 - 1,00 m (σύμφωνα με την εκάστοτε
μελέτη).

Το μέρος του επιχώματος πάνω από το
μεταβατικό τμήμα που κατασκευάζεται
από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη
επιχώματα και αποτελεί (ολόκληρο ή
μέρος του) τη Στρώση Έδρασης του
Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.).

Σιδηροδρομικό
έργο

Το μέρος του επιχώματος κάτω από τη
“Στρώση Διαμόρφωσης” που εκτείνεται
σε βάθος, (από την άνω επιφάνεια της
“Στρώσης διαμόρφωσης”), ίσο προς 1,00
m.

Το μέρος του επιχώματος πάνω από το
μεταβατικό τμήμα, που κατασκευάζεται
από γαιώδη υλικά, όπως στα γαιώδη
επιχώματα και ταυτίζεται με τη “στρώση
διαμόρφωσης”.

Στέψη

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ζώνες Επιχώματος (prEN 16907-1)
A : Θεμέλιο – Βάση έδρασης επιχώματος – Ζώνη Εξυγίανσης
B : Πυρήνας
C : Αντέρρεισμα – Πρανή – Επένδυση με Φυτική γή
D : Στέψη και Μεταβατικό τμήμα (βραχώδη επιχώματα)
L : Στέψη - Στάθμη Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.) - Στρώση διαμόρφωσης (Σιδηροδρομικά ‘Εργα βραχώδη επιχώματα)
S ; Στέψη - Άνω δομή. Οδοστρωσία (Οδικό Έργο) - Στρώση διαμόρφωσης (Σιδηροδρομικά ΄Εργα)
Σχήμα – Τμήματα επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων (γενική διάταξη ζωνών)

4
4.1

Απαιτήσεις
Προμήθεια και μεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωμάτων

Τα υλικά κατασκευής θα λαμβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, ή / και σηράγγων.
Στην περίπτωση όπου τα υλικά αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισμός
των εργασιών ορυγμάτων - σηράγγων - επιχωμάτων, με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων
(στην περίπτωση αυτήν απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους
όρους Δημοπράτησης ότι τα προϊόντα των
ορυγμάτων μιας περιοχής δεν είναι υποχρεωτικό να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προμήθεια κατάλληλων
υλικών από δανειοθαλάμους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Μίγματα θραυστών υλικών λατομείου, ορυχείου, ή μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, προϊόντα ανακύκλωσης
σκυροδέματος μπορεί να χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13285.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν στην κοκκομετρική διαβάθμιση, στην ξηρά πυκνότητα και στη φυσική
υγρασία που εκφράζεται εργαστηριακά με τη δοκιμή Proctor και κατά περίπτωση το ποσοστό παιπάλης του
μίγματος των αδρανών, θεωρώντας παράλληλα πως τα υλικά λατομείου προέρχονται είτε από κατάλληλα και
ανθεκτικά πετρώματα, είτε από γαιώδη υλικά που δεν εν περιέχουν οργανικά και ακατάλληλα υλικά.
Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υλικών της κατηγορίας Ε1 και άνω
σε συνήθεις συνθήκες και Ε2 και άνω σε υδροστατικές συνθήκες όπου η κατασκευή των επιχωμάτων
επηρεάζεται από τον υδροφόρο ορίζοντα, από την κυκλοφορία νερού και όπου υπάρχουν απαιτήσεις
επαρκούς διαπερατότητας των επιχωμάτων. Οι κατηγορίες των υλικών Ε4, Ε3, Ε2, (Ε1) ορίζονται στην
παράγραφο 4.3. Κατά περίπτωση και αναλόγως των εργαστηριακών ελέγχων και των απαιτήσεων των
σχετικών μελετών, τα δάνεια υλικά αυτά θα πρέπει να έχουν δείκτη πλαστικότητας ΡΙ μικρότερο του 4.
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Γαιώδη υλικά για την κατασκευή επιχωμάτων οδικών έργων

4.2.1.Κατάλληλα Γαιώδη Υλικά
Για την κατασκευή επιχωμάτων οδικών έργων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα γαιώδη υλικά
από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, ή σηράγγων, ή δανειοθαλάμων, ή ακόμη και από επιχώματα που
καθαιρούνται.
Η κατασκευή του επιχώματος και ειδικότερα ο τρόπος συμπύκνωσης καθορίζονται από τη Μελέτη, σε
συνδυασμό με τις οδηγίες που δίνονται από την Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος του υλικού που
χρησιμοποιείται για κάθε επί μέρους Ζώνη του επιχώματος.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α. Για την κατάταξη των κατάλληλων υλικών των επιχωμάτων εφαρμόζονται τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
14688-1 & 2, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1, prEN16907. (1).
Προτιμητέα για χρήση ως υλικά επιχωμάτων είναι αυτά που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ε-1 και άνω
σύμφωνα με τον Πίνακα 5 και για επιχώματα σε υδροστατικές συνθήκες, προτιμητέα είναι τα υλικά που
κατατάσσονται στις κατηγορίες Ε-2 και άνω σύμφωνα με τον Πίνακα 5 (2) .
Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών ποσοτήτων υλικών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, υλικά της
κατηγορίας Ε0 (πίνακας 5) μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν αλλά μόνον υπό προϋποθέσεις
και μετά από τη σύνταξη ειδικής μελέτης, που καθορίζει τους όρους αυτής της δυνατότητας.
Β. Κατά περίπτωση, εφόσον προδιαγράφεται στη σχετική Μελέτη και είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας,
μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1 & 2, όπως και το υπό διαμόρφωση
prEN 16907-1, επιλέγοντας ως κατάλληλα κυρίως αμμοχαλικώδους δομής υλικά έως λιθοσυντρίμματα,
ανάλογων φυσικών ιδιοτήτων με τα παραπάνω γαιώδη υλικά (έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης,
πλαστικότητας, φυσικής υγρασίας, ποσοστό οργανικών που εμπεριέχουν, κ.α.).
Αμμοχάλικα: Πρόκειται για αδρόκοκκα κλάσματα. Στην κατηγορία αυτή των αδρόκοκκων υλικών
αντιστοιχούν τα αμμώδη και τα αμμοχαλικώδη. Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
14688-1 για την ταξινόμηση των γεω-υλικών, τα αμμοχάλικα έχουν άνω όριο κοκκομετρικής
διαβάθμισης, με μέγιστη διάμετρο κόκκου έως 63mm.
Πολύ αδρόκοκκα υλικά έως Λιθοσυντρίμματα: Πρόκειται για πολύ αδρόκοκκα κλάσματα. Στην
κατηγορία αυτή των πολύ αδρόκοκκων υλικών αντιστοιχούν από αμμοχάλικα έως λιθοσυντρίμματα
με μέγιστη διάμετρο κόκκου έως τον τρόχμαλο (cobble). Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 14688-1 τα πολύ αδρόκοκκα κλάσματα έχουν κάτω όριο κοκκομετρικής διαβάθμισης, με
ελάχιστη διάμετρο κόκκου από 63 mm και άνω, με άνω όριο κοκκομετρικής διαβάθμισης τα 200
mm.
Προτιμητέα για χρήση ως υλικά γαιωδών επιχωμάτων είναι αυτά που κατατάσσονται στα
αδρόκοκκα υλικά (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2 ) στις κατηγορίες Co, Gr, Sa, τα οποία
καταρχήν θεωρείται πως αντιστοιχούν στις κατηγορίες Ε4, Ε3, Ε2 (3).

1 Οι νεότερες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές σταδιακά αντικαθιστούν την Προδιαγραφή κατά AASHTO, σύμφωνα με το

ASTM D 3282-93 e1 «Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction
Purposes»).
2 Με βάση την κατάταξη κατά AASHTO προτιμητέα είναι τα υλικά A-1, A-2-4, A-2-5 και A-3. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς

διαθέσιμες ποσότητες των ανωτέρω υλικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά κατηγορίας A-2-6, A-2-7 και Α-4. Εάν
δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες και των ανωτέρω υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά κατηγορίας
Α-6 ή Α-7. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών ποσοτήτων υλικών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, υλικά της κατηγορίας
Α-5 μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν αλλά μόνον υπό προϋποθέσεις και μετά από τη σύνταξη ειδικής
μελέτης, που καθορίζει τους όρους αυτής της δυνατότητας.
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Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες των ανωτέρω υλικών, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν περισσότερο λεπτόκοκκα υλικά (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2)
κατηγορίας Si, Cl , τα οποία καταρχήν θεωρείται πως αντιστοιχούν στις κατηγορίες Ε2, Ε1 (4).
4.2.2. Ακατάλληλα Υλικά
Τα κατάλληλα δάνεια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων καθορίζονται στις
σχετικές μελέτες, ενώ καταρχήν και κατά περίπτωση ακατάλληλα είναι τα υλικά που δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχωμάτων τα οποία έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους :

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, με ποσοστό σε οργανικά υλικά >6% κ.β. (μέθοδος υγρής
οξείδωσης κατά AASHTO-T194) ή όταν το όριο υδαρότητας του εδάφους μετά από ξήρανσή του
στον φούρνο, είναι κατά 75% μικρότερο από το όριο υδαρότητάς του πριν από την ξήρανση
(κατά ΕΛΟΤ CΕΝ ISO/TS 17892-12).
 Λεπτόκοκκα εδάφη που παρουσιάζουν τάση διόγκωσης >100 kPa, σε συνδυασμό με
παραμόρφωση ελεύθερης διόγκωσης >3% κατά την δοκιμή CBR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47 (5).
 Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη με περιεχόμενο ποσοστό
διατομικής γης ή φυλλαρίων μαρμαρυγίας μεγαλύτερο του 20%.
 Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2%.
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά υποπροϊόντα, που περιέχουν ρύπους).
 Ανθρωπογενείς επιχώσεις ανομοιογενούς φύσεως και προέλευσης (όπως π.χ. μέταλλα,
οικοδομικά υλικά, φυτικά, κ.λπ.).
Σημείωση: Για λόγους πληρότητας ενσωματώνονται στην παρούσα οι ακόλουθοι Πίνακες:
α) Πίνακας 3 – Κατηγοριοποίηση εδαφικών κλασμάτων και αδρανών για την κατασκευή έργων οδοποιίας, ο οποίος
αντιστοιχεί στον Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2 και
β) Πίνακας 4 – Κατηγοριοποίηση εδαφικών κλασμάτων, όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, ο οποίος αντιστοιχεί στον
Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

3 Με βάση την κατάταξη κατά AASHTO καταρχήν θεωρείται πως αντιστοιχούν στις κατηγορίες Α-1, Α-2, Α-3.
4 Με βάση την κατάταξη κατά AASHTO καταρχήν θεωρείται πως αντιστοιχούν στις κατηγορίες Α-4, Α-5, Α-6, Α-7.
5 κατά AASHTO T194
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Πίνακας 3 – Κατηγοριοποίηση εδαφικών κλασμάτων και αδρανών για την κατασκευή έργων
οδοποιίας (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2)
Ονοματολογία - Denomination into soil groups
Πρόσθετη
κατηγοριοποίηση

Πρωτεύων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ομάδα
εδαφικών
κλασμάτων

Χονδρόκοκκα
(πολύ
αδρόκοκκα)
κλάσματα
very coarse

Ταξινόμηση

κλάσμα
(σύμβολο)

>50 % κ.β.
διερχόμενο
κόκκων, με
διάμετρο ≥200 mm

Ογκόλιθος

ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

(Bo)

ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ με
κροκάλες

>50 % κ.β.
διερχόμενο
κόκκων, με
διάμετρο <200 mm
και ≥63 mm

Τρόχμαλος
(Κροκάλα)

ΚΡΟΚΑΛΕΣ

>50 % κ.β.
διερχόμενο
κόκκων, με
διάμετρο <63 mm
και ≥2 mm

Χάλικες

Boulders

Cobbles

ΚΡΟΚΑΛΕΣ με
ογκόλιθους

(κατά
περίπτωση)

ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ
με εδαφικά
κλάσματα

ΚΡΟΚΑΛΕΣ
με εδαφικά
κλάσματα

Απαιτείται ειδική
εξέταση

(Co)

Gravel

ΧΑΛΙΚΕΣ με
κροκάλες

(Gr)

αμμώδεις
ΧΑΛΙΚΕΣ

ΧΑΛΙΚΕΣ

Αδρόκοκκα
κλάσματα

αμμώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ
με κροκάλες

coarse

Λεπτόκοκκα
κλάσματα

Πολυσύνθετο κλάσμα

>>50 % κ.β.
διερχόμενο
κόκκων, με
διάμετρο <2 mm και
≥0,063 mm

Άμμος

Χαλικώδης ΑΜΜΟΣ

Sand

ΑΜΜΟΣ

χαμηλής
πλαστικότητας ή
χωρίς πλαστικότητα

Ιλύς

ΧΑΛΙΚΕΣ με
άργιλο ή/και
με ιλύ

Κοκκομετρική
διαβάθμιση,
κατανομή της
κοκκομετρικής
καμπύλης,
σχετική
πυκνότητα/
δείκτης
πυκνότητας,
διαπερατότητα

ΑΜΜΟΣ με
άργιλο ή/και
με ιλύ

Ορυκτολογική
εξέταση, σχήμα
κοκκων

αμμώδης
χαλικώδης
ΙΛΥΣ

Πλαστικότητα,
περιεκτικότητα σε
νερό, συνοχή,
συμπιεστότητα,
ορυκτολογική
εξέταση
αργιλικών
κλασμάτων.

(Sa)
Αμμώδης ΙΛΥΣ

Silt
(Si)

αμμώδης
ΙΛΥΣ

fine

Αργιλώδης ΙΛΥΣ,
Ιλυώδης ΑΡΓΙΛΟΣ
πλαστικά εδάφη

Άργιλος
Clay
(Cl)

Αμμώδης χαλικώδης
ΑΡΓΙΛΟΣ
Οργανική ΙΛΥΣ
Οργανική ΑΡΓΙΛΟΣ

ΤΥΡΦΗ
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Ονοματολογία - Denomination into soil groups
Πρόσθετη
κατηγοριοποίηση

Πρωτεύων
Ομάδα
εδαφικών
κλασμάτων

Οργανικά
εδάφη

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

organic

Ταξινόμηση

κλάσμα
(σύμβολο)

Πολυσύνθετο κλάσμα

εξέταση

PEAT (Pt)
ΛΑΣΠΩΔΕ
Σ
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΣ

(κατά
περίπτωση)

Αμμοαργιλώδες
ΛΑΣΠΩΔΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΣ

GYTTJA
(Gy)
DY (Dy)
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
HUMUS
(Hu)
Ανθρωπογεν
ή εδάφη

Τεχνητές
επιχώσεις

Διάστρωση χωρίς
έλεγχο

Anthropogeni
c soil

Fill

Απαιτείται ειδική
εξέταση

ή

Made
ground

Επιχωματώ
σεις

Συνθετικό
μίγμα/υλικό

Διάστρωση με
έλεγχο

Επεξεργασμέ
να ή/και
μίγματα
φυσικών
υλικών
(όπως
θραυστά,
διαβαθμισμένα,
διαχωρισμέν
α υλικά με
πλύση)

Απαιτήσεις
σύμφωνα με τα
φυσικά εδάφη
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Πίνακας 4 – Κατηγοριοποίηση εδαφικών κλασμάτων, όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων
(Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1)

Ομάδα εδαφικών κλασμάτων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Xονδρόκοκκα – πολύ αδρόκοκκα
κλάσματα

Aδρόκοκκα κλάσματα

Λεπτόκοκκα κλάσματα

Βασικές ομάδες ορυκτομιγών
εδαφικών κλασμάτων
(σύμβολο)

Όρια κοκκομετρικής
διαβάθμισης κλάσματος
mm

Μεγάλος Ογκόλιθος
Large Boulder (lBo)

>630

Ογκόλιθος
Boulder (Bo)

>200 και ≤630

Τρόχμαλος – Κροκάλα
Cobble (Co)
Χάλικες
Gravel (Gr)
Χονδρόκοκκοι χάλικες
Coarse gravel, cGr
Μεσόκοκκοι χαλικες
Medium gravel, mGr
Λεπτόκοκκοι ΧΑΛΙΚΕΣ
Fine gravel, fGr
Άμμος
Sand (Sa)
Χονδρόκοκκη άμμος
Coarse sand (cSa)
Μεσόκοκκη άμμος
Medium sand (mSa)
Λεπτόκοκκη άμμος
Fine sand (fSa)
Ιλύς
Silt (Si)

>63 και ≤200
>2,0 και ≤63
>20 και ≤63
>6,3 και ≤20
>2,0 και ≤6,3
>0,063 και ≤2,0
>0,63 και ≤2,0
>0,20 και ≤0,63
>0,063 και ≤0,20
>0,002 και ≤0,063

Χονδρόκοκκη ιλύς
Coarse silt (cSi)

>0,02 και ≤0,063

Μεσόκοκκη ιλύς
Medium silt (mSi)

>0,0063 και ≤0,02

Λεπτόκοκκη ιλύς
Fine silt (fSi)

>0,002 και ≤0,006 3

Αργιλος
Clay (Cl)

≤0,002

Σημείωση 1: Η ταυτοποίηση των χονδρόκοκκοκων (πολύ αδρόκοκκων) και των αδρόκοκκων κλασμάτων εδαφών,
γίνεται με βάση το μέγεθος των κόκκων του κλάσματος. Η ταυτοποίηση των λεπτόκοκκων εδαφών γίνεται με βάση τη
πλαστικότητά τους, ανεξάρτητα από την κοκκομετρική τους διαβάθμιση που γίνεται με βάση το μέγεθος των κόκκων του
κλάσματος. Στον παραπάνω πίνακα 4 δίνονται οι βασικές ομάδες ταξινόμησης των ορυκτομιγών εδαφικών κλασμάτων,
σε συνδυασμό με τα όρια της κοκκομετρικής διαβάθμιση κλάσματος.
Σημείωση 2: Για την έκφραση των ορίων των ομάδων, η χρήση ενός δεκαδικού ψηφίου (2,0 mm και 6,3 mm) ή μη (2 mm
και 6 mm) είναι ισοδύναμη. Η διαφορά είναι μικρής βαρύτητας στην ταξινόμηση των εδαφικών κλασμάτων
Σημείωση 3: Το μέγεθος των κόκκων για τα ιλυώδη και τα αργιλώδη λεπτόκοκκα κλάσματα, είναι ενδεικτικός για τον
χαρακτηρισμό ως «ιλυώδη κλάσματα» και ως «αργιλώδη κλάσματα»
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4.3

51561

Γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης έδρασης του οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)

1. Τα γαιώδη υλικά για τη στρώση έδρασης του οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.) σε επιχώματα οδικών έργων, από
πλευράς καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες (Ε0, Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4) που δίδονται
στον Πίνακα 4. Οι κατηγορίες αυτές δεν αφορούν τα Βραχώδη υλικά.
2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, συνιστάται η κατασκευή της στρώσης έδρασης με
επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε3 και Ε4.
3. Τα Υλικά κατηγορίας Ε0 απαγορεύεται γενικά να χρησιμοποιούνται για την στρώση έδρασης, χωρίς
προηγουμένως να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4. Το πάχος του οδοστρώματος καθορίζεται από την μελέτη ανάλογα με τα επιβαλλόμενα φορτία, με το
είδος και τις ιδιότητες του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την στρώση έδρασης.
Πίνακας 5 – Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών

Α/
Α

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Χαρακτηριστικά
υλικού

Όρια
Αtterberg

Μέγιστη
πυκνότητα
κατά την
τροποποιημένη
δοκιμή
συμπύκνωσης KΝ/m3

1

2

3

4

5

Μέγιστος κόκκος
<80 mm
1

Ε4

Διερχόμενο % από
το κόσκινο ISO

565 ανοίγματος
0,063 mm <25%
Μέγιστος κόκκος
<80 mm
2

Ε3

Διερχόμενο % από
κόσκινο ISO 565

ανοίγματος 0,063
mm <25%

3

Ε2

4

5

Ε1

Ε0

Περιεκτικότητα σε
κόκκους
150>D>100 mm
μέχρι 25%

6

7

8

>20

και
ΡΙ<10

και
μηδενική
διόγκωση(2)

LL<30

>10

και

και
μηδενική
διόγκωση(2)

ΡΙ<10

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1%

Κατάλληλο

<3%

Αποδεκτό

>5
LL<40

>19.40

και
διόγκωση(2)
<2%

>16.00

και
διόγκωση(2)
<3%

565 ανοίγματος
0,063 mm <35%
Γαιώδες υλικό με
μέγιστη διάσταση
κόκκου D<150 mm

Περιεκτικότητα
σε οργανικά(3)

LL<30

Μέγιστος κόκκος
<100 mm
Διερχόμενο % από
το κόσκινο ISO

CBR(1)

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησης
τους για
επιχώματα

LL<40
ή
LL<65
και

>3

ΡΙ<(0,6x
LL-9)

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες.

Ακατάλληλο, εφ’
όσον δεν
υπάρξει μελέτη
βελτίωσής τους
για χρήση.
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Όπου :
(1)

CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας κατά ΕΝ 13286-47 (6).

(2)

Κατά τη δοκιμή CBR.

(3)

Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194).

LL = Όριο Υδαρότητας (ΕΛΟΤ CΕΝ ISO/TS 17892-12).
PI = Δείκτης Πλαστιμότητας (ΕΛΟΤ CΕΝ ISO/TS 17892-12).
Κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm, το πλησιέστερο προς το κόσκινο Νο 200 κατά AASHTO ανοίγματος βροχίδας 0,074 mm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή CBR προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47, σε δείγματα τα οποία
συμπυκνώνονται στο 90% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης κατά Proctor
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 , με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών. Κατ' εξαίρεση
επί φυσικώς συγκολλημένων εδαφών και για έργα σε όρυγμα, για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας της
"υποκείμενης στρώσης" οδοστρωμάτων θα γίνεται συμπληρωματικά και προσδιορισμός του CBR με δοκιμή "επί
τόπου" σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47 με κατάλληλα βήματα φόρτισης.

4.4

Υλικά γαιωδών επιχωμάτων σιδηροδρομικών έργων

Τα εδάφη κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ως
υλικών επιχωμάτων ή στρώσης διαμόρφωσης σιδηροδρομικών έργων:
1. Ακατάλληλα Υλικά, που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σιδηροδρομικών
επιχωμάτων ή “στρώσης διαμόρφωσης” σιδηροδρομικών έργων, σύμφωνα με τον πίνακα 5.
 Υλικά “ακατάλληλα” (κατηγορίας ΣΕ 0) των υποκατηγοριών 0.1 έως και 0.6.
 Υλικά “κακά” (κατηγορίας ΣΕ 1) των υποκατηγοριών 1.1.α και 1.2.
2. Αποδεκτά Υλικά, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις για την κατασκευή “στρώσης
διαμόρφωσης” (μόνο σε περίπτωση ορυγμάτων) ή επιχωμάτων:
Ι.

Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:
 Υλικά “κακά” (κατηγορίας ΣΕ 1), υποκατηγορίας 1.1.β.
 Υλικά των υποκατηγοριών 1.3, 1.4 και 1.5.
 Υλικά των υποκατηγοριών 2.1 και 2.2.

ΙΙ.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά είναι οι ακόλουθες:


Η περιεχόμενη, κατά τη συμπύκνωση, υγρασία των υλικών των υποκατηγοριών 1.1.β και 1.3
του Πίνακα 5 πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους περιορισμούς:
(ι) Στο 80% των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να ισχύει:
Wοp - 2% < W < Wοp
(ιι) Στο 100% των δοκιμών θα πρέπει να ισχύει:
Wοp - 3% < W < Wοp + 1%

6 Παλαιότερες Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής, σύμφωνα με τη Ε 105-86 / Μέθοδο 12 και Ε

105-86 / Μέθοδος 11.
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Όπου Wοp = Ποσοστό βέλτιστης υγρασίας στην τροποποιημένη δοκιμή Proctor (πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
W = Ποσοστό υγρασίας του δείγματος


Θα γίνεται χρήση σε επιχώματα μικρού και μέσου ύψους (Ηd10m.).



Θα γίνεται κατασκευή της “στέψης” των επιχωμάτων από υλικά ανώτερης κατηγορίας.

3. Κατάλληλα Υλικά, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή
επιχωμάτων, ή “στρώσης διαμόρφωσης”, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.
 Υλικά της υποκατηγορίας 2.3.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Υλικά “καλά” (κατηγορίας ΣΕ 3) των υποκατηγοριών 3.1 και 3.2.
Προκειμένου περί κοκκώδους υλικού, η μέγιστη διάσταση (Dmax) κόκκου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της στρώσης διαμόρφωσης σιδηροδρομικών έργων είναι ίση
προς 200 mm.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα γαιώδη επιχώματα σιδηροδρομικών έργων εδράζονται επί κορεσμένου
εδάφους, η κατώτερη στρώση του γαιώδους επιχώματος (θεμέλιο), θα κατασκευάζεται με υλικό
κατηγορίας ΣΕ 3. Έπ’ αυτής πλέον θα γίνεται η κατασκευή των τμημάτων του πυρήνα και της στέψης με
κατάλληλα, για τα σχετικά τμήματα υλικά και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου.
Για την κατασκευή της υποδομής των σιδηροδρομικών έργων τα εδαφικά υλικά κατατάσσονται στις
κατηγορίες ΣΕ 0 έως ΣΕ 3, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, ανάλογα με τα γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά και
τις τοπικές υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες (όπως παρουσιάζονται πιο κάτω).
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Πίνακας 6 – Κατηγορίες και υποκατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών για τα σιδηροδρομικά έργα

α/α

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υποκατηγορίας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0.1

Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά
υλικά t30% κ.β.).

0.2

Λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά, (με διερχόμενο
ποσοστό(1) από το κόσκινο ISO 565 ανοίγματος
0,063 mm (2) μεγαλύτερο του 16% κ.β.) που είναι
ταυτοχρόνως διογκωμένα και υγρά (και
επομένως μη συμπυκνώσιμα).

0.3

Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. υπερευαίσθητη
άργιλος).

0.4

Εδάφη με περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά
στοιχεία (π.χ. ορυκτό αλάτι ή γύψο).

0.5

Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά
υποπροϊόντα).

0.6

Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά
(περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και
<30% κ.β.).

Υδρογεωλογ
ικές και
υδρολογικές
συνθήκες(9)

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησή
ς τους για
επιχώματα

-

ΣΕ 0

Ακατάλληλο

ΣΕ 1

Κακό

-

ΣΕ 1

Κακό

Κακές

ΣΕ 1

Kακό

Eδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1), από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2)
μεγαλύτερο από 40% κ.β.
1.1.α

(1)

Με L.L. > 35

(2)

Mε L.L. ≤ 35

που δεν τηρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της
υποκατηγορίας 1.1.β
Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2)
μεγαλύτερο από 40% κ.β., με L.L. d35 και
επιπλέον με:
1.1.β

- Μέγιστη ξηρά πυκνότητα(6) γd > 1,7 t/m3
- CBR (7) > 5
- Διόγκωση (κατά τη δοκιμή CBR) ≤ 2%
- Περιεκτικότητα σε οργανικά (8) ≤ 2%

1.2

22

Εύκολα αποσαθρώσιμος βράχος [π.χ. Μάργες, ή
εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος, (με ξηρά πυκνότητα
γd < 1,7 t/m3 και υψηλό βαθμό ευθρυπτότητας)].

1.3

Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2) μεταξύ
16% και 40% κ.β.

1.4

Αποσαθρώσιμος βράχος (π.χ. μη εξαλλοιωμένος
σχιστόλιθος μικρού βαθμού ευθρυπτότητας και
ξηράς πυκνότητας γd < 1,7 t/m3).
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α/α
Υποκατηγορίας

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

51565

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδρογεωλογ
ικές και
υδρολογικές
συνθήκες(9)

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησή
ς τους για
επιχώματα

Καλές

ΣΕ 2

Μέτριο

1.5

Μαλακός βράχος (π.χ. Δείκτης Microdeval(4)
παρουσία νερού MDE>40 και απώλεια κατά Los
Angeles(3) LA>40).

2.1

Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από τo
κόσκινo ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2) μεταξύ
5% και 16% κ.β.

2.2

Εδαφικά υλικά κακής διαβάθμισης (Cu(5)d6) με
διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 565
ανοίγματος 0,063 mm (2) μικρότερο του 5% κ.β.

Κακές

ΣΕ 2

Μέτριο

2.3

Μέτρια σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval(4)
παρουσία νερού 25 < ΜDE d 40 και απώλεια
κατά Los Angeles(3) 30 < LA d40).

Καλές

ΣΕ 3

Καλό

3.1

Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2)
μικρότερο από 5% κ.β.

3.2

Σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval(4) παρουσία
νερού ΜDE d25 και απώλεια κατά Los Angeles(3)
LA d 30).

ΣΕ 3

Καλό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1)

Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν το κλάσμα του εδαφικού υλικού που είναι μικρότερο από 60 mm

(2)

Κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm

(3)

ΕΛΟΤ EN 1097-02 Ε2.

(4)

Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού: ΕΛΟΤ EN 1097.01 Ε2.

(5)

Cu: Συντελεστής ανομοιομορφίας διαβάθμισης. Cu = d60/d10, όπου d60 και d10 οι διαστάσεις ανοιγμάτων
κόσκινου σε mm που αντιστοιχούν σε διερχόμενα ποσοστά κ.β. 60% και 10% αντίστοιχα.

(6)

Κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης ΕΛΟΤ EN 13286-2.

(7)

Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (C.B.R.) ,που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
13286-47 (7).

(8)

Προσδιορίζεται με τη μέθοδο της “υγρής οξείδωσης” κατά AASHTO T 194.

(9)

Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, αν η ανωτέρα στρώση του υπόψη
εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του υψηλότερου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Η ανώτερη
στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα θα υπολογίζεται για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που
αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 10ετίας και εισρόφηση 2 mm ανά ώρα.

Για την κατασκευή της υποδομής νέου σιδηροδρομικού δικτύου, η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρείται :
α.

Εάν η Ανώτατη Στάθμη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) απέχει από τη στάθμη έδρασης του στρωτήρα
τουλάχιστον 1,60 m.

7 Παλαιότερα ο προσδιορισμός αυτός γινόταν με τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών

Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιμίων συμπυκνωθέντων στο 95% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης
Δοκιμής Συμπύκνωσης (Μέθοδος 11, Ε 105-86) με την βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών.
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β.

Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην “υποδομή” (εγκάρσια, κατά μήκος, ή κατακόρυφη).

γ.

Εάν τα όμβρια αποχετεύονται σωστά από την “υποδομή” και εάν το εγκάρσιο και κατά μήκος σύστημα
απαγωγής των ομβρίων λειτουργεί κανονικά.

- Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “κακές" εάν έστω και μία από τις παραπάνω τρεις
συνθήκες δεν πληρείται.

4.5

Υλικά βραχωδών επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων

4.5.1 Προέλευση – διαχείριση υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βραχωδών επιχωμάτων, προέρχονται από εκσκαφές ή
κατ’ εξαίρεση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, ή εφ΄ όσον προβλέπεται από τη μελέτη είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται και υλικά προερχόμενα από δανειοθαλάμους.
Σε κάθε περίπτωση, πριν αρχίσει η εκσκαφή των βραχωδών υλικών θα απομακρύνονται τα επιφανειακά
εδαφικά υλικά ή η αποσαθρωμένη επιφανειακή στρώση βράχου που κρίνεται ως ακατάλληλη. Επίσης, θα
απομακρύνονται τα τυχόν ακατάλληλα εδαφικά υλικά που εμφανίζονται μέσα στο βραχώδη σχηματισμό καθ'
όλη τη διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών.
Η εκσκαφή θα γίνεται έτσι ώστε η κοκκομετρία και η μορφή των παραγομένων βραχωδών υλικών να είναι
εντός των ορίων των απαιτήσεων για τα βραχώδη επιχώματα.
4.5.2 Ποιότητα πετρώματος
Τα πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε
εκείνα που απαιτούν ειδική μελέτη.
Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, απλίτες, γάβροι,
διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, ασβεστόλιθοι, δολομίτες, μάρμαρα, ρυόλιθοι, δακίτες κ.α.
(Προσδιορισμός τιμών Los Angeles και Microdeval, για υποκατηγορίες 1.5, 2.3 και 3.2 του Πίνακα 5).
Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντινίτες, οι φυλλίτες, οι ανυδρίτες, ο γύψος, οι διαλυτοί
βράχοι και τα πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που
θραύονται σε σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται με την συμπύκνωση (Υποκατηγορίες 0.4 και 1.2 του
Πίνακα 5).
Στα πετρώματα που απαιτούν ειδική μελέτη / διαχείριση, περιλαμβάνονται όλοι οι βράχοι που δεν
κατατάσσονται σε καμία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Σ’ αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται
ενδεικτικά οι παρακάτω βράχοι:
Περιδοτίτες, τραχείτες, φωνόλιθοι, ηφαιστειακά λατυποπαγή και κροκαλοπαγή, γνεύσιοι αμφιβολίτες,
γραουβάκες, ασβεστόμαργες, σαθρές μάργες, σχιστόλιθοι, υλικά του φλύσχη, κτλ.
Για τη χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία
εργαστηριακά στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της παρούσας Προδιαγραφής.
4.5.3 Κοκκομετρική διαβάθμιση
1.

Το υλικό θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η μέγιστη διάσταση κόκκων (D) του υλικού προκειμένου περί οδικών έργων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.
 Η μέγιστη διάσταση κόκκων (D) του υλικού, προκειμένου περί σιδηροδρομικών έργων δεν θα
υπερβαίνει το 1/2 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.
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 Η περιεκτικότητα κατά βάρος των διερχομένων από το κόσκινο των 22,4 mm θα είναι μικρότερη
από 25%, και των διερχομένων από το κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm θα είναι
μικρότερη από 7%.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Η μέγιστη διάσταση (Dmax) κόκκου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
επιχωμάτων είναι ίση με:
-

Προκειμένου περί οδικών έργων με υλικά επιχωμάτων μη ευαίσθητα στο νερό (αμιγώς
κοκκώδη): 800 mm

-

Προκειμένου περί σιδηροδρομικών έργων με υλικά επιχωμάτων μη ευαίσθητα στο νερό
(αμιγώς κοκκώδη): 600 mm

-

Προκειμένου περί οδικών και σιδηροδρομικών έργων με υλικά επιχωμάτων ευαίσθητα στο
νερό (εδάφη με περιεκτικότητα σε αργιλικό υλικό): 500 mm

Οι παραπάνω διαστάσεις Dmax νοούνται ως οι μέγιστες δυνατές και αφορούν τα πλέον κατάλληλα υλικά
και μόνο εφ΄ όσον διατίθενται τα κατάλληλα μηχανήματα συμπύκνωσης ικανότητας (άνω των 40 kN ανά
μέτρο γραμμικού φορτίου).
2. Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν το μη συμπυκνωμένο υλικό, το οποίο θα ελέγχεται πριν από τη
διάστρωσή του προς εξακρίβωση της τήρησης αυτών, διότι κατά τη διάστρωση και την συμπύκνωση το
υλικό μπορεί να υποστεί αλλαγές που θα μεταβάλλουν την αρχική κοκκομετρική διαβάθμιση.
3. Η κοκκομετρική καμπύλη του υλικού θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις απαιτήσεις του ακόλουθου Πίνακα
6:
Πίνακας 7 – Κοκκομετρική καμπύλη υλικών βραχωδών επιχωμάτων
#

Διάσταση κόκκου (κόσκινο)

Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος [%]

1

2

3

1

D

90 - 100

2

D/4

45 - 60

3

D/16

25 - 45

4

D/64

15 - 35

Όπου D = Η μέγιστη διάσταση κόκκου.
4. H Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει μεταβολή των παραπάνω ορίων, με βάση τα συμπεράσματα και τις
παρατηρήσεις από την κατασκευή του Δοκιμαστικού Επιχώματος, για το οποίο γίνεται αναφορά στην
παρακάτω παράγραφο 5.4.
5. Κατά περίπτωση, εφόσον προδιαγράφεται στη σχετική Μελέτη και είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας,
μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688, όπως και το υπό διαμόρφωση
prEN 16907-1 επιλέγοντας ως κατάλληλα, κυρίως βραχώδους δομής υλικά ανάλογων ιδιοτήτων, από
λιθοσυντρίμματα και άνω έως βραχώδη τεμάχη.
Λιθοσυντρίμματα έως και Βραχώδη τεμάχη. Πρόκειται για πολύ αδρόκοκκα τεμάχη βράχου
πετρώματος. Στην κατηγορία αυτή των πολύ αδρόκοκκων τεμάχων αντιστοιχούν, ο τρόχμαλος (cobble), ο
ογκόλιθος (boulder), ο μεγάλος ογκόλιθος (large boulder). Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
14688-1 η οποία θεωρείται ως βασική προδιαγραφή για την ταξινόμηση των γεω-υλικών, τα πολύ
αδρόκοκκα κλάσματα έχουν κοκκομετρική διαβάθμιση, με ελάχιστη διάμετρο κόκκου 63mm και άνω όριο
> 630mm. Για Οδικά Έργα το άνω όριο είναι έως 800 mm. Για Σιδηροδρομικά Έργα το άνω όριο είναι έως
600 mm. Για Χωματουργικά Έργα (Οδικά και Σιδηροδρομικά), με υλικά επιχωμάτων ευαίσθητα στο νερό
(εδάφη με περιεκτικότητα σε αργιλικό υλικό) το άνω όριο είναι έως 500 mm.
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Προτιμητέα για χρήση ως υλικά βραχωδών επιχωμάτων είναι αυτά που κατατάσσονται ( Πίνακας 1 του
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2 ) κυρίως στις κατηγορίες Βο, Co.
4.5.4 Μορφή κόκκων
Ακατάλληλη θεωρείται η μορφή που έχουν οι κόκκοι, όταν ισχύει η σχέση:
Error! t 3

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

όπου :
L=

η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο.

G=

η ελάχιστη διάμετρος κυκλικής βρόχου (οπής) δια της οποίας μπορεί να διέλθει ο κόκκος.

Ε=

η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο.

Οι τιμές L, G και Ε μπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά (δεν είναι υποχρεωτικό να μετρούνται σε
τρεις κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις).
Το ποσοστό ακατάλληλης μορφής κόκκων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30%.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαμβάνει μέτρα, ώστε το
σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή επιχωμάτων
ή άλλων ωφέλιμων κατασκευών. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους,
απ’ όπου αργότερα, θα μεταφέρονται στις καθορισμένες θέσεις (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-0000).
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες αντίστοιχες
ποσότητες δανείων.

5.1

Κατασκευή γαιωδών και βραχωδών επιχωμάτων

Η κατασκευή των επιχωμάτων περιλαμβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια / διεργασίες:
1.

Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος.

2.

Κατασκευή Δοκιμαστικού Τμήματος.

3.

Διάστρωση υλικών επιχωμάτων.

4.

Συμπύκνωση κατά στρώσεις.

Η μεθοδολογία κατασκευής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της σχετικής μελέτης
χωματουργικών έργων, καθώς και με το υπό διαμόρφωση prEN 16907-3.

5.1.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης γαιωδών επιχωμάτων
Πριν από τη διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών των επιχωμάτων θα γίνεται ο καθαρισμός, η εκρίζωση
και η απομάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή φυτικής γης (θάμνοι, ρίζες, ριζόχωμα, φυτική
γη με υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ' όλο το βάθος που απαιτείται και θα κατασκευάζεται μέρος του
θεμελίου του επιχώματος, από κατάλληλα υλικά σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
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Ως ακατάλληλα επιφανειακά υλικά, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη διάστρωση των υλικών
του επιχώματος, θεωρούνται τα ακόλουθα:
 Εδαφικά υλικά που περιέχουν οργανικά υλικά σε ποσοστό μεγαλύτερο από ≥6% κ.β. (βλέπε
κατάταξη υλικών, ΕΛΟΤ EN ISO 14688-2), προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο της υγρής
οξείδωσης.
 Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)
 Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά απόβλητα)

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Ανθρωπογενείς τεχνητές επιχώσεις ανομοιογενούς φύσεως και προέλευσης
Εάν είναι αναγκαία η κατασκευή επιχώματος απ’ ευθείας σε ασταθή, διαταραγμένα εδάφη, η επάνω σε
μαλακές αργίλους, θα λαμβάνονται μέτρα για τη σταθεροποίηση, βελτίωση, ή απομάκρυνση του υλικού
αυτού, σύμφωνα με ειδική γεωτεχνική μελέτη. Αν μέχρι βάθους 1,0 m από τη στάθμη έδρασης του
επιχώματος υπάρχει βράχος, τότε μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση
του επιχώματος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε πυθμένες κοιλάδων και υγρές πλαγιές πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποστράγγιση και γενικά για
τον περιορισμό και απαγωγή των επιφανειακών υδάτων (ρυάκια κλπ), καθώς και των πηγαίων και υπόγειων
υδάτων. Σε εδάφη κορεσμένα ή / και ευπαθή στο νερό, το τμήμα του θεμελίου των επιχωμάτων πρέπει να
κατασκευάζεται από ευχερώς αποστραγγιζόμενα υλικά των κατηγοριών Ε2, Ε3, Ε4 (8) ή βραχώδη προϊόντα
ορυγμάτων, σε συνδυασμό με αποστραγγιστικές στρώσεις για την αποφυγή της τριχοειδούς ανόδου του
υπόγειου νερού, είτε λόγω υδροστατικής πίεσης, είτε μέσω του πορώδους των υλικών. Παράλληλα θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη λειτουργία «φίλτρου» μεταξύ του θεμελίου και του υπερκείμενου
πυρήνα του επιχώματος, μέσω φυσικών ή γεωσυνθετικών κατάλληλων υλικών.
Γενικά απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει μαλακώσει από τη βροχή ή την
κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, το υλικό είτε θα αντικαθίσταται, είτε θα
επανασυμπυκνώνεται, μετά τον περιορισμό του ποσοστού υγρασίας για την επίτευξη βέλτιστης
συμπύκνωσης.
Όταν τα επιχώματα εδράζονται σε έδαφος υψηλής εγκάρσιας κλίσης (π.χ. i ≥ 20%) ή σε ήδη
κατασκευασμένα επιχώματα, απαιτείται, κλιμακωτή εκσκαφή της επιφάνειας έδρασης (δημιουργία βαθμίδων
αγκύρωσης ), σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής ή τις εντολές της Υπηρεσίας.
Βαθμίδες αγκύρωσης θα κατασκευάζονται επίσης και στις περιπτώσεις διαπλάτυνσης επιχωμάτων καθώς
και στις περιπτώσεις κατασκευής του επιχώματος σε δυο φάσεις.
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ’ ευθείας σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα ή
πάνω σε μαλακές αργίλους, θα λαμβάνονται μέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης, με
στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υπάρχοντος υλικού. Όταν υπάρχει βράχος κοντά στη στάθμη έδρασης
του επιχώματος αυτού, μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του
επιχώματος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στον βράχο, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος θα συμπυκνώνεται επιμελώς σε πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο προς το
90% της μέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης κατά
Modified Proctor σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 (9).

8 Κατά AASHTO στις κατηγορίες Α-1, Α-2
9 Παλαιότερα με βάση την προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ E105-86 Μέθοδος 11.
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Η συμπύκνωση αυτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική γεωτεχνική μελέτη, θα εκτείνεται σε βάθος
τουλάχιστον 50 cm, σε δύο στρώσεις των 25 cm μετά τη συμπύκνωσή τους και σε πλάτος 2 m πέραν από
το πόδι του επιχώματος, ή μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όταν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους.
Σε κατασκευές επιχωμάτων υπερύψωσης παλαιών υφιστάμενων οδών, όταν η διαφορά στάθμης μεταξύ των
επιφανειών κύλισης παλαιάς και νέας οδού είναι μικρότερη από το συνολικό πάχος του προτεινομένου
οδοστρώματος, (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώματος Σ.Σ.Ο.), τότε η
τυχούσα
υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα ανακυκλώνεται (φρεζάρισμα, απομάκρυνση,
ενσωμάτωση ή επαναχρησιμοποίηση του υλικού), σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.

5.2

Διάστρωση επιχωμάτων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2.1 Διάστρωση γαιωδών επιχωμάτων
Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης ακολουθεί η διάστρωση των στρώσεων του επιχώματος
με τα κατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας.
Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την άνω επιφάνεια του επιχώματος και ομοιόμορφου
πάχους, τέτοιου ώστε, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης σε όλο το πάχος τους.
Δε θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς
τις απαιτήσεις συμπύκνωσης και σταθερότητας. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση
υγρασίας, (π.χ. λόγω διήθησης υδάτων), δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόμενης στρώσης, πριν τη
δέουσα αναμόχλευση, ή απόξεση και επανασυμπύκνωση.
Τα επιχώματα επί εδαφών μικρής φέρουσας ικανότητας αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης. Μεγάλη
προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη φάση κατασκευής, στη μη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους (με
κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων) για να προστατευθεί το έδαφος από τις
φορτίσεις των οχημάτων μεταφοράς υλικού και των μηχανημάτων συμπύκνωσης.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέμενων υλικών και μέσων
συμπύκνωσης, θα είναι δε για τα γαιώδη υλικά μικρότερο ή ίσο των 30 cm. Είναι δυνατό, μετά από έγκριση
της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και μεγαλύτερο πάχος στρώσεων, εφ΄ όσον διατίθενται τα κατάλληλα
μηχανήματα για την επίτευξη ομοιόμορφης πυκνότητας συμπύκνωσης σε όλο το πάχος της στρώσης και με
την προϋπόθεση ότι έχει κατασκευασθεί επιτυχώς δοκιμαστικό τμήμα.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη και θα έχει την απαραίτητη
εγκάρσια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή
υπερβολικής διαβροχής του σώματος του επιχώματος (εν γένει η κατασκευή θα γίνεται με παράλληλη
ανύψωση ως προς την επίκλιση της στέψης του επιχώματος).
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υπό κατασκευή επιχωμάτων και
ορυγμάτων από την επίδραση των ομβρίων και λοιπών αναβλύσεων νερών. Προς τούτο είναι απαραίτητη, η
διαμόρφωση κατάλληλων και επαρκών τάφρων και χανδάκων αποστράγγισης.
Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση κατασκευής των επιχωμάτων.
5.2.2 Πρόσθετες απαιτήσεις στην περίπτωση αργιλικών υλικών
Πρόκειται κυρίως για υλικά που κατατάσσονται αρχικά στην κατηγορία Ε0 (πίνακας 5).
 Τα υλικά κάθε στρώσης θα είναι ομοιόμορφα με παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλιώς θα
αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την
εκσκαφή θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου με κατάλληλη διαλογή και να απομακρύνονται.
Ευμεγέθη συμπαγή αργιλικά τεμάχη (συσσωματώματα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή
θα πρέπει να θρυμματίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να αποφεύγεται η ανομοιομορφία
και ο κίνδυνος απώλειας της δομής των τεμαχών αυτών σε περίπτωση διαβροχής, μετά την
κατασκευή.
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 Κατά την κατασκευή του επιχώματος θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την
προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγματοποιείται όταν οι καιρικές
συνθήκες το επιτρέπουν και εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η
παρατεταμένη έκθεση της προς συμπύκνωση στρώσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια
μεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση
της απορροής. Εάν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από διαβροχή δεν θα γίνεται
διάστρωση της επόμενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούμενων ιδιοτήτων. Η
αποκατάσταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε με αναμόχλευση και επανασυμπύκνωση με
διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής με απόξεση και
επανασυμπύκνωση του χαλαρωμένου τμήματος.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Η διάστρωση και συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, παράλληλες
προς την υποδομή και ομοιόμορφου αρχικού πάχους (προ της συμπύκνωσης), όχι μεγαλύτερου
του 0,25 m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σε όλο το πάχος. Η
απαίτηση αυτή θα πρέπει να επαληθευθεί στο δοκιμαστικό επίχωμα.
 Αν η υγρασία του υλικού είναι διαφορετική της επιδιωκόμενης τιμής, τότε θα διορθώνεται με
κατάλληλη ύγρανση ή και ξήρανση.
Για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου κατασκευής αργιλικών επιχωμάτων, με γαιώδη υλικά που κατατάσσονται
στην κατηγορία Ε0 ( 10 ), ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη κατασκευής αυτών των επιχωμάτων, θα
κατασκευάσει Δοκιμαστικό Επίχωμα με στόχο:
1. Την επιλογή του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης ώστε να επιτυγχάνεται θρυμματισμός
και ομογενοποίηση του διαστρωμένου υλικού, ομοιόμορφη κατανομή υγρασίας και ο μέγιστος
απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.
2. Τον προσδιορισμό του απαιτούμενου αριθμού διελεύσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται ο μέγιστος
βαθμός συμπύκνωσης των επί μέρους στρώσεων.
3. Τον προσδιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου πάχους στρώσεων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη
συμπύκνωση καθ’ ύψος του επιχώματος και η αποφυγή επιφανειών μειωμένης διατμητικής αντοχής
(λείες επιφάνειες, συγκέντρωση υγρασίας κτλ.).
Το Δοκιμαστικό Επίχωμα θα έχει διαστάσεις 20 m x 40 m και θα κατασκευασθεί αποκλειστικά από αργιλικά
εδαφικά υλικά εκσκαφής κατηγορίας Ε0 ( 11 ). Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση
Μεθοδολογία κατασκευής και ελέγχων παρακολούθησης των προτεινόμενων μεθόδων σύμφωνα με τους
πίνακες 14.1 και 14.2, που θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον:
 Τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και η προέλευσή τους Τον εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιηθεί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού από τα οποία να διαπιστώνεται
η καταλληλότητά του.
 Περιγραφή των διεργασιών κατασκευής, όπως Μεταφορά – Διάστρωση – Διαβροχή ή Ξήρανση
– Συμπύκνωση.
 Τα πάχη στρώσεων που θα δοκιμασθούν και τα οποία θα ενδείκνυται για τον τύπου των υλικών
και του εξοπλισμού. Το πάχος των στρώσεων θα σχετίζεται με τον τύπο του εξοπλισμού, π.χ.
οδοντωτό τύμπανο – μήκος οδόντων.

10 Κατά AASHTO είναι στις κατηγορίες Α-6, Α-7
11 Κατά AASHTO είναι στις κατηγορίες Α-6, Α-7.
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 Τον τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής των στοιχείων κατασκευής του δοκιμαστικού
επιχώματος, όπως πάχος στρώσεων, αριθμός διελεύσεων, έλεγχος της υγρασίας
συμπύκνωσης κτλ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Περιγραφή της μεθοδολογίας εκτέλεσης των ελέγχων του βαθμού συμπύκνωσης με αναφορά
στα αντίστοιχα Πρότυπα και τη Γενική Περιγραφή του Έργου (μετρήσεις της επί τόπου
πυκνότητας και υγρασίας, χωροστάθμιση επιφανειών σε σχέση με τον αριθμό διελεύσεων κτλ.).
Ο Ανάδοχος έχει την επιλογή να δοκιμάσει στην ίδια θέση Δοκιμαστικού Επιχώματος διαφορετικά εδαφικά
υλικά, διαφορετικό μηχανικό εξοπλισμό όπως και διαφορετικά πάχη στρώσεων. Ο ελάχιστος αριθμός
στρώσεων για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές θα είναι πέντε (5). Έλεγχοι της επιτόπου πυκνότητας και
υγρασίας θα γίνονται σε κάθε συμπυκνωμένη στρώση όπως και μέτρηση του πάχους πριν και μετά τη
συμπύκνωση. Σημειώνεται ότι έλεγχος της πυκνότητας επί τόπου θα γίνεται σε οπή που θα έχει βάθος
μεγαλύτερο από το βάθος της συμπυκνωμένης στρώσης κατά τουλάχιστον 5 cm έτσι ώστε να ελέγχεται η
πυκνότητα σε όλο το πάχος της στρώσης συμπεριλαμβανομένης και της διεπιφάνειας μεταξύ των
στρώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και ελέγχων του Δοκιμαστικού Επιχώματος ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
Έκθεση με όλα τα στοιχεία, αποτελέσματα, διαγράμματα, συμπεράσματα και προτάσεις, με βάση τα οποία
θα οριστικοποιηθεί η μέθοδος κατασκευής των επιχωμάτων, σε οτιδήποτε αφορά τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, τον αριθμό διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων.
5.2.3 Διάστρωση βραχωδών επιχωμάτων
Η διάστρωση των βραχωδών επιχωμάτων θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιόμορφου πάχους,
παράλληλες στην επιφάνεια έδρασης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να μορφώνεται με κατάλληλη
κλίση που να επιτρέπει άμεση αποστράγγιση / αποχέτευση.
Το τελικώς διαστρωμένο υλικό θα έχει ελάχιστη περιεκτικότητα λεπτότερης διαβάθμισης υλικών κατά 30%
έως 40%, ώστε να δύναται αυτά να περιβάλλουν τις χονδρόκκοκες βραχώδεις μάζες με τέτοιο τρόπο, ώστε
να αποκλείεται ο σχηματισμός κενών μεταξύ των λίθων. Γενικώς, το ύψος των λίθων (διαφορά ύψους
κορυφής από τη βάση) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε στρώσης.
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τμήμα ήδη διαστρωμένο της ίδιας στρώσης και
κοντά στο άκρο προώθησης (μέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται μέχρι το μέτωπο
κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο διαχωρισμός του. Το
πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται, ώστε να
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέμενων υλικών και μέσων
συμπύκνωσης, θα πρέπει δε να είναι για τα βραχώδη υλικά μικρότερο των 50 cm . Είναι δυνατό, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και μεγαλύτερο χαλαρό πάχος στρώσεων, εφ΄ όσον διατίθενται τα
κατάλληλα μηχανήματα για την επίτευξη ομοιόμορφης πυκνότητας σε όλο το πάχος της στρώσης και στο
δοκιμαστικό τμήμα έχει αποδειχθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής.
Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

D15%
D50
< 5 και
< 25
S 85
S 50
όπου:
Dx = Το άνοιγμα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης.
Sx = Tο άνοιγμα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης.
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Συμπύκνωση επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων

5.3.1 Γενικές αρχές συμπύκνωσης
Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης επιχωμάτων πρέπει να
εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Συμπύκνωση του υλικού σε ισοπαχείς στρώσεις, για ομοιόμορφη τελική συμπεριφορά του επιχώματος.
2. Κατάλληλη κοκκομετρία του υλικού (συστηματική αφαίρεση
προσκομιζόμενο υλικό, πριν από την συμπύκνωση της στρώσης).

υπερμεγεθών

κόκκων

από

το

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3. Επιλογή του καταλλήλου εξοπλισμού συμπύκνωσης, ως προς το βάρος, πλάτος, τις δυνατότητες
εφαρμογής δόνησης και καθορισμός βάσει των στοιχείων αυτών, του αριθμού διελεύσεων που
απαιτούνται για την προβλεπόμενη συμπύκνωση.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού συμπύκνωσης θα εφαρμόζεται η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης
κατά Modified Proctor σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 (12) .
Η συμπύκνωση της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος θα εκτείνεται σε ελάχιστο βάθος (τουλάχιστον)
30cm και σε πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του επιχώματος ή κατ' ελάχιστο μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης
(όταν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους). Φυτικά υλικά, ακατάλληλα υλικά και υλικά που δε
συμπυκνώνονται στα επιθυμητά όρια, θα πρέπει είτε να απομακρυνθούν είτε να εξυγιανθούν όπως θα
καθορίζεται σε σχετική μελέτη. Η επιφάνεια έδρασης θα βρίσκεται στο υγιές φέρων στρώμα.
Σε περίπτωση που απαντώνται ασταθή εδάφη, ο τρόπος θεμελίωσης του επιχώματος στις θέσεις αυτές θα
καθορίζεται βάσει εδαφοτεχνικής μελέτης.
Ο τύπος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού
συμπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς συμπύκνωση εδάφους. Ο αριθμός διελεύσεων
εξαρτάται από τον τύπο του μηχανήματος, την ικανότητα αυτού και το πάχος της προς συμπύκνωση
στρώσης.
Η συμπύκνωση γίνεται με διάφορες μεθόδους ανάλογα με το υλικό. Για άμμους και χαλίκια η συμπύκνωση
μπορεί να γίνει με δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. Για μετρίως συνεκτικά εδάφη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συμπυκνωτές με αεροθαλάμους ή με μεταλλικά δόντια (κατσικοπόδαρα). Η συμπύκνωση
της αργίλου είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υγρασίας της είναι μεγαλύτερη από τη βέλτιστη (η οποία
βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστικότητας). Τα καλύτερα αποτελέσματα δίνουν οι συμπυκνωτές με μεταλλικά
δόντια, κυρίως όταν η φυσική υγρασία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από το όριο πλαστικότητας. Για φυσικά
αμμώδη μη συνεκτικά εδάφη, η συμπύκνωση μπορεί να γίνει με δονητικό συμπυκνωτή ή με δυναμική
συμπύκνωση.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού και στα μεν ευθύγραμμα τμήματα από έξω
προς τα μέσα, ενώ στις καμπύλες (με επίκλιση) από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη στάθμη. Σε κάθε
διαδρομή του οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν πλήρως το ίχνος της
προηγούμενης διέλευσής τους.
Κατά το τελευταίο στάδιο της συμπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται συμπυκνωτές με λείους
κυλίνδρους.
Η συμπύκνωση των υλικών (συνεκτικών ή μη) θα γίνεται με ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας ελαφρώς
χαμηλότερης της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμοζόμενα προς τις εκάστοτε
κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες.

12 Κατά την παλαιότερη Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ/Ε 105-86/Μέθοδος 11.
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Όταν η περιεχόμενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού δεν είναι η βέλτιστη προς συμπύκνωση, θα γίνεται
διαβροχή κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού (εάν απαιτείται αύξηση της
υγρασίας) ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνεται ξήρανση αυτού με αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά
εδαφικά υλικά ή με χημικά πρόσθετα όπως με μη σβησμένο ασβέστη, υδράσβεστο κλπ. μετά από σχετική
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και η συμπύκνωση των υλικών
εκτελείται σε εποχή ξηρασίας ή υψηλών θερμοκρασιών, το υλικό κάθε στρώσης θα αναμοχλεύεται και θα
διαβρέχεται ομοιόμορφα πριν από τη συμπύκνωση, μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, η
οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπύκνωσης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόμενη υγρασία είναι υπερβολική και ανώτερη της
βέλτιστης, τότε, θα επιδιώκεται η μείωση της περιεχόμενης υγρασίας μέχρι τη βέλτιστη με αναμόχλευση και
αερισμό, με τη βοήθεια ειδικών μηχανικών μέσων.
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφ΄ όσον αυτό εγκρίνεται από την Υπηρεσία, η ελάττωση της περιεχόμενης
υγρασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί με προσθήκη κατάλληλων υλικών (π.χ. ασβέστη ή υδρασβέστου).
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά την διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η
εκτέλεση εργασιών συμπύκνωσης.
Κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται τουλάχιστον στον καθοριζόμενο ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης και θα
ελέγχεται συνεχώς κατά το στάδιο της κατασκευής, με μέριμνα του Αναδόχου και παρουσία της Υπηρεσίας.
Όταν δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω βροχής, αυξημένης υγρασίας των υλικών,
παγετού ή βλάβης μηχανημάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών.
Στις περιπτώσεις μεγάλων επιχώσεων, εάν προβλέπεται από την μελέτη, τα επιχώματα θα διαπλατύνονται
αναλόγως του ύψους τους, μέχρι ενός μέτρου σε κάθε πλευρά, για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης σε ολόκληρο το πλάτος τους.
Όταν τα επιχώματα κατασκευάζονται χωρίς διαπλάτυνση, θα πρέπει να μειώνεται το πάχος διάστρωσης των
υλικών προς συμπύκνωσή τους, σε πλάτος περίπου 2,0 m από την επιφάνεια του πρανούς και να
χρησιμοποιούνται ελαφρότερα μηχανήματα (ενεργούνται από έξω προς τα μέσα) προκειμένου να
εξασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης.
5.3.2 Μέθοδοι έλεγχου συμπύκνωσης
Η συμπύκνωση της σκάφης των χωματουργικών και όλων των στρώσεων του επιχώματος, θα συνεχίζεται
μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα τουλάχιστον ίση με τα ποσοστά των εργαστηριακών τιμών σύμφωνα με την
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 ( 13 ) ανάλογα με το ύψος του επιχώματος. Για τον λόγο αυτό κατά τη
διάρκεια των εργασιών θα εκτελούνται έλεγχοι συμπύκνωσης και από τα αποτελέσματά τους θα ορίζεται ο
απαιτούμενος αριθμός διελεύσεων κατά περίπτωση υλικού.
Αρχικά και ενδεχομένως επιλεκτικά θα γίνεται έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης με τη μέθοδο της άμμου
κατά το ASTM D1556 "Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone
Method". Ακολούθως είναι δυνατή η ευρεία χρήση οργάνων μέτρησης της πυκνότητας επιτόπου με τη
μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων σύμφωνα με το ASTM D6938 “Standard Test Method for In-Place Density and
Water Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods - Shallow Depth”. Ο έλεγχος της
συμπύκνωσης με πυρηνικές συσκευές θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από τη βαθμονόμηση αυτών
των συσκευών και μετά την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που προκύπτουν
από δοκιμές ελέγχου συμπύκνωσης με τη μέθοδο της άμμου, σε γειτονικές θέσεις ελέγχου. Κατά τους επί
τόπου ελέγχους συμπύκνωσης δε θα γίνεται διόρθωση της εργαστηριακής πυκνότητας Proctor, επειδή αυτή
θα έχει ήδη γίνει κατά τη δοκιμή Proctor στο εργαστήριο. Παράλληλα, στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται

13 Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 Μέθοδοι 10 και 11, ανάλογα με το ύψος του επιχώματος.
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βαθμονόμηση για το εκάστοτε υλικό που διαστρώνεται και συμπυκνώνεται μέσω της
δοκιμαστικού τμήματος.

κατασκευής του

Σε περιπτώσεις όπου για τον επί τόπου έλεγχο του βαθμού συμπύκνωσης, τόσο η μέθοδος της άμμου όσο
και η πυρηνική μέθοδος αποδεικνύεται πως δεν είναι κατάλληλες λόγω της δομής των υλικών που
διαστρώνονται, όπως σε περιπτώσεις χονδρόκοκκων υλικών που το συγκρατούμενο στο κόσκινο 31,5 mm
είναι μεγαλύτερο από 25%κβ, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η δοκιμή φόρτισης πλάκας κατά το DIN 18134.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η κατασκευή θα διακόπτεται όσες φορές διαπιστώνονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω βροχής,
ύγρανσης των υλικών, παγετού ή προβλημάτων στη λειτουργία του εξοπλισμού.
Στις περιπτώσεις σημαντικών έργων (π.χ. οδοί κατηγορίας ΑΙ, ΑΙΙ, ΒΙ, ΒΙΙ της παρ 3.4), και εφ΄ όσον
διατίθενται τα απαιτούμενα όργανα, πέραν της κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων, η συμπύκνωση θα
ελέγχεται με τη μέθοδο δοκιμαστικής φόρτισης πλάκας (συνήθως κατά την προδιαγραφή DIN 18134). Κατά
τη μέθοδο αυτήν η αντοχή του εδάφους προσδιορίζεται από το μέτρο παραμόρφωσης (Ε), σύμφωνα με τη
σχέση:
EV =1,5P R/S [σε ΜΝ/m2]

(1)

Όπου :
P= η εφαρμοζόμενη πίεση κατά τη δοκιμή [σε ΜΝ/m2]
R= η ακτίνα της φορτιζόμενης κυκλικής πλάκας [σε m]
S= η μετρηθείσα καθίζηση της πλάκας [σε m]
Η δοκιμή εκτελείται σε δύο κύκλους φόρτισης (φόρτιση, αποφόρτιση, επαναφόρτιση). Οι τιμές του μέτρου
παραμόρφωσης EV που προκύπτουν κατά τη δεύτερη φόρτιση (επαναφόρτιση) χαρακτηρίζονται ως EV2 . Οι
πλάκες φόρτισης είναι συνήθως Φ 30 cm. Σε εδάφη υψηλής αναμενόμενης φέρουσας ικανότητας (π.χ. όταν
περιέχονται λίθοι μεγαλύτεροι των 150 mm), θα ενδείκνυται η χρησιμοποίηση πλάκας διαμέτρου 60 cm. Οι
πλάκες φόρτισης Φ 60 cm είναι κατάλληλες και για μαλακά συνεκτικά εδάφη, για τη μείωση πλάγιας
διαρροής εδαφικών υλικών κατά τη δοκιμή που αλλοιώνει το αποτέλεσμα.
Ο λόγος της τιμής δεύτερης φόρτισης προς την τιμή της πρώτης φόρτισης EV2 : EV1 (επαναφόρτιση: φόρτιση)
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 2,20. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τα βραχώδη εδάφη.
Ο βαθμός συμπύκνωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προκύπτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
αποτελέσματα με τη μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας (μέσος όρος τουλάχιστον δύο δοκιμών).
Πίνακας 8 – Ελάχιστη αντοχή συμπυκνωμένου εδάφους
Είδος εδάφους

EV2 τιμή σε (MN/m2)

Για συνεκτικά εδάφη

30

Για στρώσεις έδρασης από συνεκτικά εδάφη

45

Για μη συνεκτικά εδάφη

60

Για στρώσεις έδρασης από μη συνεκτικά
εδάφη

120

5.3.3 Απαιτήσεις για τη συμπύκνωση γαιωδών επιχωμάτων
1. Γενικώς στα επιχώματα οδικών έργων (στέψη, πυρήνας, θεμέλιο), εφ’ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη
μελέτη, θα εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 90% της μέγιστης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
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2. Για τα υλικά της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος, εφ΄ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη, θα
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
3. Για επιχώματα ύψους (Η>10 m) μεγαλύτερου από 10 m, σε οδικά έργα μεγάλης σπουδαιότητας (βλ. παρ.
3.4 κατηγορίες π.χ. Ι και ΙΙ), θα εφαρμόζεται συμπύκνωση με ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα
τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης Proctor.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4. Για επιχώματα σιδηροδρομικών Έργων από γαιώδη υλικά, οι στρώσεις θα συμπυκνώνονται σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την
τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
5. Η “στρώση διαμόρφωσης” των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα
τουλάχιστον ίση προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη
δοκιμή συμπύκνωσης (παράγραφος 5.3.6).
Ακολούθως συνοψίζονται τα προτεινόμενα ποσοστά συμπύκνωσης στον πίνακα:
Πίνακας 10 - Απαιτήσεις συμπύκνωσης γαιωδών επιχωμάτων, οδικών και σιδηροδρομικών έργων
#

Κατηγορία έργου

Χαρακτηριστικά επιχώματος

Ελάχιστη ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα
[%]

1

Όλες οι οδοί

Για κάθε ύψους επιχώματος

≥90

2

Όλες οι οδοί

Στρώση έδρασης οδοστρώματος

3

οδικά έργα ΑΙ, ΑΙΙ, ΒΙ, ΒΙΙ

Επιχώματα H> 10 m

4

Σιδηροδρομικά έργα

Γαιώδη υλικά

≥95

5.3.4 Συμπύκνωση επιχωμάτων από «ελευθέρως στραγγιζόμενα» υλικά
Σε περιπτώσεις κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά με ποσοστό κόκκων
μικρότερων από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχόμενου από το κόσκινο
ανοίγματος 0,063 mm) μέχρι 6% κ.β., για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor δεν
παρέχει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, ο προσδιορισμός της απαιτούμενης
πυκνότητας θα γίνεται με βάση τη σχετική πυκνότητα (Dr).
H σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής:

Dr

emax  e
emax  emin

x 100

όπου:
e

=

ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού

emax=

ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης
πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM D4254-00 «Standard Test Methods for Minimum
Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density»)

emin =

ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης
πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM D4253-00)
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Όταν προβλέπεται συμπύκνωση 90%, τότε θα εφαρμόζεται σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%. Όταν
προβλέπεται συμπύκνωση 95% Proctor, τότε εφαρμόζεται σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70%.
5.3.5 Απαιτήσεις για την συμπύκνωση βραχωδών επιχωμάτων
Η μέθοδος συμπύκνωσης που θα επιλεγεί πρέπει να διασφαλίζει, είτε την επίτευξη του απαιτούμενου
βαθμού συμπύκνωσης εφόσον μπορεί να μετρηθεί, είτε στην επίτευξη επαρκώς ανθεκτικής κατασκευής σε
συνιζήσεις και υποχωρήσεις της μάζας της κατά την επιβολή του φορτίου σχεδιασμού. Προς τούτο, θα
επιλέγεται ανάλογα με την κοκκομετρία του υλικού και το πάχος της στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού
συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του. Όταν προβλέπεται σημαντικό επίχωμα (βλ. παράγραφο 3.4)
από τη μελέτη του έργου, η εφαρμοστέα μεθοδολογία θα προσδιορίζεται με βάση τα συμπεράσματα που θα
συνάγονται κατά την κατασκευή του.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατάλληλος εξοπλισμός, θεωρείται ο ακόλουθος:
1. Βαρείς δονητικοί οδοστρωτήρες ρυμουλκούμενοι ή αυτοκινούμενοι στατικού γραμμικού φορτίου
τουλάχιστον 40 kgr/cm. Ως στατικό γραμμικό φορτίο ορίζεται το φορτίο που αντιστοιχεί στο τύμπανο δια
του πλάτους του.
2. Στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους αποτελούμενους από δικτύωμα σιδηρών ράβδων (Grid Rollers)
βάρους 5,0-12,0 ton γραμμικού στατικού φορτίου 80 kgr/cm.
3. Απαιτούμενοι οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με προεξοχές (κατσικοπόδαρα αυτοκινούμενα-Self-propelled
tamping rollers).
Γενικώς η συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του
εξοπλισμού συμπύκνωσης, η υποχώρηση δεν θα υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:
Πίνακας 11 – Κριτήριο αποδοχής συμπυκνωμένου βραχώδους επιχώματος
Μέγιστη υποχώρηση μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του
οδοστρωτήρα (mm)
Τμήμα επιχώματος

Οδικά έργα

Οδικά και Σιδηροδρ. Έργα

(με συμπύκνωση 90% της
τροποπ. δοκιμής Proctor)

(με συμπύκνωση 95% της
τροποπ. δοκιμής Proctor)

Θεμέλιο, πυρήνας

10,0

7,0

Μεταβατικό τμήμα

5,0

3,0

Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων, διαστάσεων 40x40 cm
από λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με κατάλληλη διαμόρφωση έδρασης, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας. Οι μάρτυρες θα τοποθετούνται στις θέσεις υψομετρικών ελέγχων της παραγράφου 5.6 (ανοχές
των περατωμένων επιφανειών βραχωδών επιχωμάτων) και μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της
ελεγχόμενης στρώσης θα αφαιρούνται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη συμπύκνωση σε ποσοστό 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor,
απαιτούνται έως 12 διελεύσεις φορτίου των 40 kgr/cm, ενώ για βαθμό συμπύκνωσης 90% Proctor συνήθως
αρκούν 6 διελεύσεις.
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5.3.6 Απαιτήσεις για τη συμπύκνωση της «Στρώσης Διαμόρφωσης» σιδηροδρομικών έργων
Η “στρώση διαμόρφωσης” των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον
ίση προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 (14).
Σε περιπτώσεις κατασκευής "στρώσης διαμόρφωσης" από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά, για τα οποία η
τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης δε δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης
πυκνότητας, θα εφαρμόζεται συμπύκνωση με "σχετική πυκνότητα" (Dr) τουλάχιστον 76%.
Το “μέτρο παραμόρφωσης” EV2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός σύμφωνα με την
Προδιαγραφή κατά DIN 18134, στις περιπτώσεις αυτές θα είναι τουλάχιστον ίσο με 80 MN/m3.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.4

Δοκιμαστικά επιχώματα

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη μέθοδο που προτίθεται να εφαρμόσει για κάθε τύπο
υλικού.
Όταν προβλέπεται από τη μελέτη, η κατασκευή δοκιμαστικών επιχωμάτων έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις επαρκούς εμπειρίας επί της προτεινόμενης μεθόδου, για την έγκρισή της από
την Υπηρεσία θα γίνεται επί τόπου δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες. Προς τούτο θα κατασκευάζεται
δοκιμαστικό επίχωμα με όγκο όχι μικρότερο των 1.000 m3, και θα εξετάζεται η καταλληλότητα της
προτεινόμενης μεθόδου ή οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές της με βάση δειγματοληψίες, εργαστηριακές
δοκιμές και έλεγχο των επιφανειακών παραμορφώσεων με τοπογραφικές μεθόδους. Για την κατασκευή του
δοκιμαστικού επιχώματος θα χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά.

5.5

Ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή επιχωμάτων

5.5.1 Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες
είναι αντίξοες και επηρεάζουν δυσμενώς την κατασκευή.
Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 2 οC ή υπό
βροχή (μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή ζυμώματα και αποδιοργάνωση λόγω αναμόχλευσης της
επιφανειακής στρώσης από την κίνηση των βαρέων μηχανημάτων μεταφοράς και διάστρωσης).
5.5.2 Κυκλοφορία οχημάτων στο κατασκευαζόμενο γαιώδες επίχωμα
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώματος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα μέχρι να ολοκληρωθεί
η συμπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, οι κινήσεις θα προγραμματίζονται κατά τρόπο ώστε να μην
προκαλείται αποδιοργάνωση της μάζας του επιχώματος και να μη δημιουργούνται αυλακώσεις τροχών.
Σκόπιμο είναι να μην κυκλοφορούνται συστηματικά ακόμη και τα ολοκληρωμένα τμήματα των επιχωμάτων.
5.5.3 Καθορισμός ανώτατης τιμής επιτρεπόμενων καθιζήσεων
Στη Γεωτεχνική μελέτη των επιχωμάτων ελέγχονται οι συνθήκες έδρασης και κατασκευής των επιχωμάτων
(π.χ έλεγχος φέρουσας ικανότητας υπεδάφους, καθιζήσεις άμεσες κατά την κατασκευή και μακροχρόνιες σε
συνεκτικά στρώματα, έλεγχος ρευστοποίησης σε ισχυρή σεισμική διέγερση, κ.α.) Οι αναμενόμενες και
επιτρεπόμενες καθιζήσεις, κατά περίπτωση ελέγχου και τεχνικού έργου όπως και η εξέλιξή τους συναρτήσει
του χρόνου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλών επιχωμάτων και
σημαντικών τεχνικών έργων και βάσει αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των

14 Παλαιότερα προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 Μέθοδος 11.
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συνθηκών έδρασης, επιτάχυνσης των καθιζήσεων (π.χ. εξυγίανση, προφόρτιση, επιφόρτιση, αποστράγγιση,
αντικατάσταση εδάφους, κ.α.).
Τα θέματα αυτά αναφέρονται επιγραμματικά και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
5.5.4 Πρανή
Η εφαρμοστέα κλίση των πρανών των επιχωμάτων εξαρτάται από το ύψος αυτών και από τη φύση του
υπεδάφους και του εδαφικού υλικού κατασκευής.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στον Πίνακα 11.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 12 – Κλίσεις πρανών επιχωμάτων (υ:β)
Ύψος πρανούς
επιχώματος

Περίπτωση

Κλίση πρανούς
[ύψος προς βάση]

(σε m)
Γαιώδη Επιχώματα & κατά γενικό
κανόνα
(εφ΄ όσον το επιτρέπει το υπέδαφος)

έως 1,5

1:3

από 1,5 έως 3,0

1:2

άνω των 3,00

2:3

Βραχώδη Επιχώματα

2:3 έως 1:1

Σε περίπτωση κινδύνου διαβρώσεως
κυρίως στη βάση των επιχωμάτων

1:2 έως 1:3

Σε περιπτώσεις επιχωμάτων ύψους μεγαλύτερου από 10 μέτρα, όπως και σε περιπτώσεις επιχωμάτων
μικρότερου ύψους που εδράζονται σε δυσμενείς συνθήκες (ασταθή εδάφη, υψηλός υπόγειος υδροφόρος
ορίζοντας, μαλακά εδάφη με κινδύνους υποχωρήσεων κλπ.), συνιστάται να συντάσσεται Γεωτεχνική Μελέτη
ευστάθειας επιχωμάτων, με υπολογισμό της γενικευμένης και εσωτερικής ευστάθειας των πρανών των
επιχωμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
5.5.5 Ζώνες φίλτρων βραχωδών επιχωμάτων
Εάν προβλέπεται από τη Μελέτη, επί της ανώτερης επιφανείας των επιχωμάτων που κατασκευάζονται με
βραχώδη προϊόντα, θα διαμορφώνεται ισοπεδωτική στρώση (στρώση φίλτρου) με αμμοχαλικώδη
διαβαθμισμένα υλικά, συμπυκνωμένου πάχους έως 10 cm. Η στρώση φίλτρου θα κατασκευάζεται μετά την
πλήρη συμπύκνωση του επιχώματος, σε στάθμες και επικλίσεις σύμφωνα με τη μελέτη.
Αντίστοιχα, και εάν προβλέπεται από τη Μελέτη, ζώνη φίλτρου θα κατασκευάζεται και στην στάθμη έδρασης
του επιχώματος, για την αποφυγή διείσδυσης της αργίλου του υπεδάφους εντός του σώματος του
επιχώματος.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού κατασκευής του φίλτρου θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

β.

γ

D 15% (αμμοχάλικου)
D 85% (υπεδάφους)
D 15% (αμμοχάλικου)
D 15% (υπεδάφους)
D 50% (αμμοχάλικου)

≤ 5

≥

≤

5

25
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D 50% (υπεδάφους)
όπου : Da%= το άνοιγμα των βροχίδων (οπών) του κόσκινου από το οποίο διέρχεται ποσοστό a% κατά
βάρος του υλικού.
Εναλλακτικά της διάστρωσης της εδαφικής ζώνης φίλτρου, είναι δυνατή η διάστρωση γεωσυνθετικού υλικού,
κατάλληλα διαστασιολογημένου.

5.6

Απαιτήσεις υψομετρικής ακρίβειας στρώσεων επιχωμάτων

5.6.1 Γενικά - ανοχές στάθμης χωματουργικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η τελική επιφάνεια όλων των στρώσεων κατασκευής του επιχώματος, θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από τη μελέτη μηκοτομικές κλίσεις και επικλίσεις με υψομετρικές ανοχές r 3 cm.
Τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας πέραν των ανωτέρω ορίων θα αποκαθίστανται, με αναμόχλευση,
προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου κατασκευή και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η ανώτερη επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό
χρονικό διάστημα στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θα ελέγχεται πριν από
την επανέναρξη κατασκευής των υπερκειμένων στρώσεων και είτε θα επανασυμπυκνώνεται είτε θα
ανακατασκευάζεται το ανώτερο τμήμα του υφιστάμενου επιχώματος σε ελάχιστο πάχος 0.25m (ή όσο είναι
το πάχος της ανώτερης στρώσης) και ακολούθως θα ολοκληρώνεται η κατασκευή των υπερκειμένων
στρώσεων.
5.6.2 Υποχωρήσεις επιχωμάτων και επιχωματώσεων διαμόρφωσης χώρων
Οι διαστάσεις, κλίσεις και τα υψόμετρα των επιχωμάτων οδών, σιδηροδρομικών έργων και επιχωματώσεων
διαμόρφωσης χώρων κλπ., που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης, αναφέρονται σε περαιωμένη
κατασκευή των έργων, αφού δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναμενόμενες συνιζήσεις του υλικού
επιχωμάτων – επιχωματώσεων διαμόρφωσης χώρων, καθώς και οι καθιζήσεις του εδάφους θεμελιώσεως
αυτών, από το φορτίο της ανωδομής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση
στο ύψος στέψης, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων, έτσι ώστε η τελική
στάθμη των επιχώσεων να είναι σύμφωνη με τη σχετική Μελέτη.
Ο απολεσθείς από τις υποχωρήσεις αυτές όγκος επιχώσεων, δεν επιμετράται ιδιαιτέρως.
5.6.3 Ανοχές των περατωμένων επιφανειών βραχωδών επιχωμάτων
Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5.6.1 και 5.6.2, και επιπλέον τα ακόλουθα:
Οι περατωμένες επιφάνειες του πυρήνα (στα γαιώδη επιχώματα) και του μεταβατικού τμήματος (στα
βραχώδη επιχώματα) ελέγχονται με τοπογραφικά όργανα, με ακρίβεια εκατοστού ±1 cm, στον άξονα και τα
άκρα εγκαρσίων διατομών ανά αποστάσεις μικρότερες από 2 m κατά μήκος της οδού.
Θα υπολογίζονται οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων και των αντίστοιχων θεωρητικών, και θα
προσδιορίζονται οι ακραίες τιμές αυτών των διαφορών, ανά τμήμα μήκους τουλάχιστον 100 m. Οι διαφορές
που αντιστοιχούν σε σημεία που βρίσκονται πάνω από τη θεωρητική επιφάνεια θα λαμβάνονται με θετικό
πρόσημο.
Ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:
1. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών προκύπτει θετικό, θα πρέπει να είναι μικρότερο του 1/5 του
πάχους της τελευταίας στρώσης.
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2. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών προκύπτει αρνητικό, η απόλυτη τιμή του θα πρέπει να είναι
μικρότερη του 1/2 του πάχους της τελευταίας στρώσης.
3. Η ημιδιαφορά των ακραίων τιμών πρέπει να είναι μικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια του πυρήνα και
των 3 cm για την επιφάνεια του μεταβατικού τμήματος.
Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα
ανακατασκευάζεται στο σωστό πάχος.
Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται συμπληρωματική στρώση.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση ασφαλτικού με ελάχιστο πάχος όχι
μικρότερο των 15 cm επί του πυρήνα ή των 10 cm επί του μεταβατικού τμήματος, αποτελούμενη από
κοκκώδες υλικό καλά διαβαθμισμένο, με μηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του
βραχώδους επιχώματος.
5.6.4 Στάθμη Άνω Επιφάνειας Χωματουργικού (Α.Ε.Χ.)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.6.1 και επί πλέον τα ακόλουθα:
Οι ¨Άνω Επιφάνειας Χωματουργικού (Α.Ε.Χ.) των οδικών και σιδηροδρομικών έργων πρέπει να
διαμορφώνονται σύμφωνα με τα υψόμετρα, τις κατά μήκος κλίσεις και τις εγκάρσιες κλίσεις που
προβλέπονται θεωρητικά από τη μελέτη.
Οι ανοχές των υψομέτρων, ως προς τα θεωρητικά, δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες
από τις αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα 11 :
Πίνακας 13 – Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση υψομέτρων Α.Ε.Χ.

Κατηγορία έργου

Μέγιστη επιτρεπόμενη
απόκλιση υψομέτρου
(mm)

Οδικά έργα [με προβλεπόμενη κατασκευή, επί της Α.Ε.Χ., φέρουσας
στρώσης με συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιμέντο)]

r 20

Οδικά έργα (στις υπόλοιπες περιπτώσεις)

r 30

Σιδηροδρομικά έργα

r 25

5.6.4.1 Οδικά έργα
Όσον αφορά τα οδικά έργα:
1. Αν δεν προβλέπεται Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο.), Στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας
(Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή Ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγμάτων, η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την
άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
2. Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο. ή Σ.Α.Π., η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο. ή
της Σ.Α.Π.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγμάτων (Ι.Σ.Β.Ο.),
τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψομέτρων και ομαλότητας της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της
Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο. κατά τα λοιπά θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή
Υποβάσεων Οδοστρωμάτων (σύμφωνα με τη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00).
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4. Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με τα θεωρητικά υψόμετρα της επιφάνειας
μεγαλύτερες από:
 ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή έπ’ αυτής, φέρουσας στρώσης με συνδετικό υλικό
(άσφαλτο, τσιμέντο κτλ).
 ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
5. Η απαιτούμενη πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου καθορίζεται ως εξής:
 Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής,
τυχόν χαμηλά σημεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σημεία, ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ
αυτών ανά διατομή να μην υπερβαίνει τα 10,0 m.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Η απόσταση μεταξύ των διατομών ελέγχου δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 m.
5.6.4.2 Σιδηροδρομικά έργα
Για τα σιδηροδρομικά έργα η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την άνω επιφάνεια της Στρώσης Διαμόρφωσης (βλέπε και
παράγραφο 5.6.4).
Ο έλεγχος των υψομέτρων θα γίνεται σε κάνναβο 10,0 m κατά μήκος και 3,0 m εγκάρσια. Η επιφάνεια
θεωρείται αποδεκτή, όταν το πολύ μία ανά δέκα κατά μήκος μετρήσεις και το πολύ μία ανά εγκάρσια γραμμή
του καννάβου βρίσκεται εκτός των ορίων του Πίνακα 12.
Επιπρόσθετα οι ως άνω εκτός ορίων μετρήσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα όρια ανοχών
περισσότερο από 5 mm.
5.6.5 Ομαλότητα Στρώσης Διαμόρφωσης Σιδηροδρομικών Έργων
Η Α.Ε.Χ. σιδηροδρομικών έργων θα ελέγχεται με τρίμετρο κανόνα κάθετα προς τον άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής.
Οι μετρήσεις θα γίνονται με συχνότητα 100 μετρήσεων ανά 1.000 m μήκους, από τις οποίες μέχρι 25 θα
λαμβάνονται σε αποστάσεις 3 m μεταξύ τους.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση (emax) στην ανοχή ομαλότητας της Άνω Επιφάνειας Χωματουργικών (που
αντιστοιχεί στην άνω επιφάνεια της στρώσης διαμόρφωσης) θα είναι ±20 mm.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Οι έλεγχοι ποιότητας και οι εργαστηριακές δοκιμές θα γίνονται σε εργαστήρια τα οποία είναι αρμόδια για το
σκοπό αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Έλεγχοι
Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι που γίνονται αφορούν επί τόπου ελέγχους και εργαστηριακούς ελέγχους.
Οι επιτόπου μέθοδοι ελέγχου συμπύκνωσης δίνονται στην παράγραφο 5.3.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής επιχωμάτων
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 των επί μέρους κοκκομετρικών διαβαθμίσεων και ιδιοτήτων των κατάλληλων υλικών, αναλόγως
του τμήματος και της στάθμης στρώσης επιχώματος που θα χρησιμοποιηθούν
 της βέλτιστης φαινόμενης πυκνότητας των υλικών επίχωσης μετά την συμπύκνωσή τους και της
αναγκαίας περιεχόμενης υγρασίας κατά τη συμπύκνωση
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας.

Έκταση ελέγχων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

O αριθμός των δοκιμών συμπύκνωσης επιχώματος, με τη μέθοδο κώνου άμμου, προσδιορίζεται ανάλογα με
το μήκος του επιχώματος ως εξής:
Α. Σε γαιώδη επιχώματα που κατασκευάζονται από υλικά κατηγορίας Ε1, θα γίνεται ένας έλεγχος ανά 150
m επιχώματος ή κάθε 2.000 m3 συμπυκνωμένου υλικού.
Β. Σε γαιώδη επιχώματα που κατασκευάζονται από υλικά κατηγορίας Ε2, Ε3, Ε4, θα γίνεται ένας έλεγχος
ανά 150 m επιχώματος ή κάθε 5.000 m3 συμπυκνωμένου υλικού.
Γ. Σε γαιώδη επιχώματα που κατασκευάζονται κατ’ εξαίρεση ύστερα από τη σύνταξη ειδικής μελέτης με
υλικά κατηγορίας Ε0, θα γίνεται κατ’ αρχήν διάστρωση και αποδοχή της μελέτης μέσω δοκιμαστικού
επιχώματος και ακολούθως στην κατασκευή θα γίνεται ένας έλεγχος ανά 150 m επιχώματος ή κάθε 2.000 m3
συμπυκνωμένου υλικού.
Δ. Σε βραχώδη επιχώματα θα γίνεται ένας έλεγχος ανά 150 m επιχώματος ή κάθε 10.000 m3
συμπυκνωμένου υλικού
Ε. Για επιχώματα μήκους μικρότερου των 150 m, απαιτείται μια δοκιμή για κάθε 2.000 m3 συμπυκνωμένου
υλικού, και επιπλέον μια δοκιμή ανά στρώση πάχους 0,15 m, ξεκινώντας από τη δεύτερη στρώση.

ΣΤ. Για επιχώματα μήκους από 150 m έως και 600 m, απαιτείται μια δοκιμή για κάθε 2000 m3
συμπυκνωμένου υλικού, και επιπλέον δύο δοκιμές ανά στρώση πάχους 0,15 m, σε κάθε μια από τις
μέχρι δέκα ανώτερες στρώσεις, δηλαδή για εκείνες που αποτελούν το ανώτερο μέχρις 1,50 m του
επιχώματος.
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Ειδικότερα για την στρώση έδρασης του οδοστρώματος θα γίνεται κατ’ ελάχιστον ένας έλεγχος ανά λωρίδα
κυκλοφορίας μήκους 50,0 m.
Η πυκνότητα του συμπυκνωμένου υλικού της στρώσης θα προσδιορίζεται βάσει του ξηρού φαινομένου
βάρους σε αδιατάρακτα δείγματα εδάφους ή με τη βοήθεια των μεθόδων άμμου (ΥΠΕΧΩΔΕ 106-86/2),
γύψου, είτε ισοδύναμου υγρού (ρευστού) ή και ανάλογων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων
προσδιορισμού της πυκνότητας με ραδιοϊσότοπα σύμφωνα με το ASTM D 6938-10 και θα εκφράζεται ως
ποσοστό μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας (τιμή Proctor) που λαμβάνεται με τη μέθοδο ΕΛΟΤ EN 132862 (15).
Στην περίπτωση προσδιορισμού της πυκνότητας επιτόπου με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων, οι συσκευές
πρέπει να είναι βαθμονομημένες για τα συγκεκριμένα υλικά επιτόπου, ενώ μια τουλάχιστον μέτρηση ανά 10
διαδοχικές μετρήσεις θα εκτελείται με τις κλασικές μεθόδους (μέθοδος άμμου) για τον έλεγχο της
βαθμονόμησης.
Τα αποτελέσματα της δοκιμών συμπύκνωσης θα συγκρίνονται με τα δεδομένα της πρότυπης εργαστηριακής
συμπύκνωσης υλικού, το οποίο προήλθε από το προϊόν που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο υλικό δεδομένου
ότι η εργαστηριακή πυκνότητα μπορεί να μεταβάλλεται από θέση σε θέση, λόγω αλλαγής της κοκκομετρικής
σύνθεσης του χρησιμοποιούμενου υλικού.
Οι θέσεις δειγματοληψίας θα διανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια ελέγχου, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, ο δε έλεγχος συμπύκνωσης θα περιλαμβάνει ολόκληρο το πάχος της εξεταζόμενης στρώσης.
Οι παράμετροι αντοχής εδάφους μπορούν να προσδιοριστούν και με δοκιμή φόρτισης πλάκας. Στην
περίπτωση αυτή θα εκτελούνται δοκιμές φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις.
6.1.2 Ιδιαίτεροι έλεγχοι χωματουργικών
1.

Έλεγχος επιχωμάτων

Κατά την έναρξη των χωματουργικών εργασιών θα εξακριβώνεται η συμπύκνωση την οποία επιτυγχάνει ο
Ανάδοχος με τον επιλεχθέντα απ’ αυτόν τρόπο εργασίας (εξοπλισμός, μηχανήματα συμπύκνωσης, αριθμός
διελεύσεων οδοστρωτήρων, πάχη στρώσεων, κ.α.) στα χρησιμοποιούμενα κατάλληλα εδαφικά υλικά.
Εάν διαπιστωθεί βαθμός συμπύκνωσης μικρότερος του απαιτούμενου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αλλάξει τον
τρόπο εργασίας, ώστε να πετύχει τις προβλεπόμενες στην Μελέτη και στην παρούσα Προδιαγραφή τιμές
συμπύκνωσης.

15 Παλαιότερα με την προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε-105, Μέθοδος 11
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Σε περιπτώσεις χονδρόκοκκων εδαφών και προϊόντων βραχωδών ορυγμάτων που δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισμός της συμπύκνωσης με τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-3 θα εφαρμόζεται χωροσταθμικός έλεγχος
της υποχώρησης της επίχωσης, καθώς και η μέθοδος Φόρτισης Πλάκας όταν πρόκειται για σοβαρά έργα
(π.χ. οδοί κατηγορίας ΑΙ, ΑΙΙ, ΒΙ, ΒΙΙ ).
Ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της συμπύκνωσης απαιτείται σε περιπτώσεις μεταβολής του είδους του
εδάφους, υγρών καιρικών συνθηκών ή λόγω αποκλίσεων από τον καθορισμένο τρόπο εργασίας.
Σε περιπτώσεις λεπτόκοκκων εδαφών συνιστάται ο έλεγχος της συμπύκνωσης με διεισδυόμετρο. Για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διεισδυομετρήσεων απαιτούνται συγκριτικές εργαστηριακές δοκιμές και
συνήθεις δοκιμές συμπύκνωσης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2.

Έλεγχος στρώσης έδρασης

Η απόσταση μεταξύ των διαφόρων θέσεων ελέγχου εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Στην περίπτωση
ομοιόμορφων συνθηκών θα γίνονται έλεγχοι ανά λωρίδα κυκλοφορίας και ανά αποστάσεις που δεν θα
υπερβαίνουν τα 50 m, προκειμένου για έλεγχο με τη μέθοδο της άμμου (Ε106-86/2) και τα 25 m αν ο έλεγχος
γίνεται με πυρηνικές μεθόδους με ραδιοϊσότοπα.
Σε περίπτωση που οι κανόνες αποδοχής του εδαφίου 3 της παραγράφου αυτής δεν ικανοποιούνται οι
έλεγχοι πυκνώνουν (ανά 25 m ή 12 m αντίστοιχα) για να εντοπισθεί με ακρίβεια η περιοχή με ελαττωμένη
πυκνότητα και να ληφθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.
3.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων

Οι τιμές ξηρής πυκνότητας του επιτόπου συμπυκνωμένου υλικού που προσδιορίζονται είτε με τη μέθοδο της
άμμου (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε106-86/2), είτε με πυρηνικές μεθόδους με ραδιοϊσότοπα (ASTM D 6938-10)
εκφρασμένες ως βαθμός συμπύκνωσης, ήτοι ως ποσοστό (%) της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ΕΛΟΤ EN 13286-2), θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια
αποδοχής:
 Μεμονωμένες τιμές
Καμία μεμονωμένη τιμή (Xi) δεν θα είναι μικρότερη από το ποσοστό (Xπ), ελαττωμένη κατά τρεις
εκατοστιαίες μονάδες για συνεκτικά εδάφη και κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες για μη συνεκτικά εδάφη.
συνεκτικά εδάφη

: Xi > Χπ - 3

μη συνεκτικά-κοκκώδη εδάφη : Χi > Χπ - 5

i = 1,2,3,…5
i = 1,2,3,…5

 Μέσες τιμές
Ο μέσος όρος πέντε διαδοχικών γειτονικών τιμών (Χ 5) δεν θα είναι μικρότερος από το ποσοστό (Χπ).

Χ5 > Χπ
Εάν ένα ή και τα δύο από τα παραπάνω κριτήρια αποδοχής δεν ικανοποιούνται ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει
χωρίς καθυστέρηση τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης, με
πρόσθετη συμπύκνωση, απομάκρυνση πολύ υγρών εδαφών, διύγρανση πολύ ξηρών εδαφών,
ανακατασκευή του επιχώματος, διόρθωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης των εδαφών κλπ σε όλο το τμήμα
που αντιπροσωπεύεται από τις παραπάνω δοκιμές.
Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 ≤ Ν < 10, τότε επιτρέπεται,
κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική πυκνότητα (Dr),
όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής.
Οι τιμές δοκιμών φόρτισης πλάκας μπορούν να βρίσκονται μέχρι 10% κάτω των τιμών φέρουσας ικανότητας
των προδιαγραφών, ανάλογα με τα παραπάνω.
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6.1.3 Καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχων
Οι θέσεις ελέγχου θα σημειώνονται επί σχεδίων οριζοντιογραφιών του χωματουργικού έργου.
Η διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο του Εργοταξίου.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα τηρούνται στο Αρχείο Ποιότητας του Έργου.
6.1.4 Παραλαβή
Ιδιαίτερα παραλαμβάνονται:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Οι χωματουργικές εργασίες, ως προς την τήρηση των γεωμετρικών στοιχείων του
χωματουργικού έργου και την επίτευξη της προβλεπόμενης συμπύκνωσης.
 Η στάθμη των χωματουργικών πριν από την κατασκευή των υπερκείμενων στρώσεων.
 Εκάστη των ειδικών, υπερκειμένων στρώσεων, όπως στρώση προστασίας κατά του παγετού,
στρώσεις φίλτρου κλπ.
Προς τούτο, θα γίνεται αναπασσάλωση του άξονα του χωματουργικού έργου, οριζοντιογραφικώς (σαν
αφετηρία επανασήμανσης) και θα λαμβάνονται στοιχεία ανά διατομή, με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση ή
ταχυμετρικά με εξάρτηση από μόνιμες χωροσταθμικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά θα λαμβάνονται διατομές σε
χαρακτηριστικά σημεία των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών καμπυλών. Τα παραπάνω στοιχεία θα
λαμβάνονται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας,
θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Βάσει δε αυτών θα συντάσσονται οι επιμετρητικοί πίνακες και θα συντάσσεται το προβλεπόμενο
πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου στις
διάφορες ζώνες του επιχώματος.
Οι ως άνω παραλαβές αφορούν την επιμέτρηση των εργασιών και είναι ανεξάρτητες των διαδικασιών
προσωρινής ή οριστικής παραλαβής του έργου κατά τις διατάξεις της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων της κατασκευής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παρούσα Προδιαγραφή και εφ΄ όσον η κατασκευή δεν απορριφθεί από την Υπηρεσία στο ως άνω
πρωτόκολλο θα καθορίζεται λεπτομερώς η έκταση και η προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών. Μετά την
εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνεται επανέλεγχος και θα συμπεριλαμβάνεται το όλο ιστορικό στο εν
λόγω πρωτόκολλο.

6.2

Δοκιμές

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται οι προτεινόμενες δοκιμές που αφορούν την κατασκευή και δεν αφορούν
την πηγή προμήθειας των δανείων υλικών.
Οι προτεινόμενες δοκιμές αφορούν ελέγχους σε αδρανή υλικά τα οποία έχουν εγκριθεί ως κατάλληλα από
την πηγή προέλευσής τους. Οι προτεινόμενες δοκιμές αφορούν δοκιμές που εκτελούνται στο εργαστήριο και
δοκιμές που εκτελούνται επί τόπου του έργου. Τα επακριβή στοιχεία που αφορούν το είδος των δοκιμών, τη
συχνότητα των ελέγχων, τα κριτήρια αποδοχής, αποτελούν αντικείμενο περιγραφής της σχετικής μελέτης και
των τευχών δημοπράτησης – κατασκευής του έργου.
Οι εργαστηριακές και οι επί τόπου δοκιμές καταλληλότητας προτείνεται όπως εκτελούνται σύμφωνα με τα
ακόλουθα πρότυπα. Η σχετική Προδιαγραφή που αφορά στον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής των
επιχωμάτων είναι το υπό διαμόρφωση prEN 16907-5.
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Πίνακας 14.1 – Πρότυπα εκτέλεσης δοκιμών ποιοτικού ελέγχου - εργαστηριακές δοκιμές

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ

Δειγματοληψία αδρανών υλικών

ΕΛΟΤ EN 932-1

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αναγνώριση και δειγματοληψία
εδαφών
Προπαρασκευή διατεταγμένων
δειγμάτων εδαφών
Κοκκομετρική ανάλυση εδαφών

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689
ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

AASHTO T - 27

Κοκκομετρική διαβάθμιση
αδρανών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17892-4

Όριο υδαρότητας

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ
AASHTO T - 89

Όριο πλαστικότητας

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ
AASHTO T - 90

Δείκτης πλαστικότητας

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ
AASHTO T - 91

Δοκιμή προσδιορισμού οργανικών:
α) πύρωση

ΕΛΟΤ ΕΝ 13039

β) υγρή οξείδωση

AASHTO T-194
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

AASHΤO: Μ -145

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689

ASTM D 3892

Βέλτιστη υγρασία – πυκνότητα
συμπύκνωσης κατά Proctor

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Ε105/86-10
AASHΤO T99-61
ASTM D698-78

Δοκιμή Los Angeles

EN 1097-2

Δοκιμή Microdeval

EN 1097-1

Δοκιμή Ισοδύναμου Άμμου

EN 933-8

ASTM D2419

Δοκιμή Υγείας

EN 1367-2

ASTM C88

Δοκιμή Πλακοειδών

EN 933-3

BS 812

Κατάταξη εδαφών

Ε105/86-11
AASHΤO T-180
ASTM D1557
ASTM C131
ASTM C535
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Πίνακας 14.2 – Πρότυπα εκτέλεσης δοκιμών ποιοτικού ελέγχου - επί τόπου δοκιμές

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DIN 18134

Δοκιμαστική φόρτιση Πλάκας

NF P94118.1

Προσδιορισμός πυκνότητας
εδαφών επί τόπου με την μέθοδο
κώνου - άμμου

Ε 106-86, παρ.2

Προσδιορισμός πυκνότητας με
πυρηνικές μεθόδους με
ραδιοϊσότοπα

ASTM D6938

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ε 106-84/4

Προσδιορισμός Καλιφορνιακού
λόγου φέρουσας ικανότητας στο
εργαστήριο - Δοκιμή CBR

ASTM D1556
AASHTO T-191

AASHTO T-193
ΕΝ 13286-47

ASTM D1883
Ε105/86-12
Β.S.-1377

Κατά την διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται έλεγχοι ποιότητας επί μέρους υλικών και κατασκευών
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).
Στα πλαίσια των ελέγχων συμπύκνωσης με τη μέθοδο της σχετικής πυκνότητας Dr επιτρέπονται οι
παρακάτω αποκλίσεις:
1. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν < 5 τότε, όλα τα επί
μέρους αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
2. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 ≤ Ν < 10, τότε
επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική
πυκνότητα (Dr), όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής.
3. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν t10, τότε κάθε φορά
ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να
βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση όλων των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
των στοιχείων της μελέτης.
Η κατασκευή γαιωδών και βραχωδών επιχωμάτων, επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) έτοιμης κατασκευής
συμπυκνωμένου επιχώματος με λήψη στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με τις τελικές
διαστάσεις και υψόμετρα όπως ορίζονται στις σχετικές μελέτες, με μερίμνα και δαπάνες του Αναδόχου,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων της.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται και δεν επιμετρούνται χωριστά διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι
αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα
ανωτέρω εργασίας.
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Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα εξής:


Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος και της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (εάν
προβλέπεται).



Η συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωμάτων, μετά την τυχόν αφαίρεση των
ακατάλληλων γαιών και την συμπλήρωση κοιλωμάτων. (Η αφαίρεση των ακατάλληλων εδαφικών
στρώσεων επιμετράται ιδιαίτερα).



Η συμπύκνωση της επιφάνειας της ‘’στρώσης έδρασης με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή
οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί λεία επιφάνεια επαρκώς
αποστραγγιζόμενη.




Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος.
Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών που προέρχονται από εργασίες στο ίδιο το έργο,
συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα των γενικών εκσκαφών και ως εκ τούτου δεν επιμετράται ιδιαιτέρως. Για την
επιμέτρηση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής δεν περιλαμβάνονται τα μεταβατικά
επιχώματα των τεχνικών έργων (γεφυρών, ημιγεφυρών, τοίχων, οχετών, αγωγών, κτλ) για τα οποία ισχύει η
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00.
Η στρώση στέψης του επιχώματος (στρώση φίλτρου) θα συνυπολογίζεται με τον όγκο του επιχώματος από
βραχώδη υλικά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
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less than
boulders
less than cobbles

less than
boulders

boulders
200 to 630 mm

cobbles
63 to 200 mm

less than large boulders

≤ 70 %

less than
boulders

> 630

less than cobbles

large boulders
> 630 mm

cobbles
63 to 200 mm

less than
boulders

≤ 30 %

> 200–630

boulders
200 to 630 mm

> 63–200

–

less than large boulders

≤ 63

–

Particle size fractions, mm

large boulders
> 630 mm

Group name

n/a

n/a

Uniformity
coefficient Cu

Co2

Bo2

LBo2

Co1

Bo1

LBo1

Soil group symbol

The fractions of large boulders, boulders and cobbles may be determined by visual volumetric assessment.

Very coarse
soil group 2

Very coarse
soil group 1

Main Group

Table 3a — Very coarse soils
Comments

ΕΛΟΤ

be

Size of blocks shall
considered for excavation

be

Fraction ≤ 63 mm shall be
classified.

Size of blocks shall
considered for excavation

Normally
soil
has
to
be
processed
before using in
The behaviour in fill is
earth structures
controlled by the fraction
≤ 63 mm

Fraction < 63 mm can be
classified as an additional
parameter if relevant

The behaviour in fill is
controlled by the fraction
> 63 mm.

Table 3 — Soil groups for earthworks based on intrinsic soil parameters

Ταξινόμηση εδαφικών και βραχωδών υλικών σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση prEN 16907-2

Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

©
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NOTE

ȊʌȠȣȡ
ȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝ
ȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳ
ĳȠȡ
ȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ

Composite
coarse soil

Main Group

Coarse
soil

Main
Group

©

Sand-FinesMixture

Gravel-FinesMixture

Group Name

Sand
narrowly graded

Sand
widely graded

Gravel
narrowly graded

Gravel
widely graded

Group name

5 % to ≤ 15 %

≤ 0,063
(fines)

<5%

≤ 0,063
(fines)

≤ 30 %

more than
material
> 2 mm

less than
material > 2 mm

> 0,063–2

> 63

<6

≥6

<6

≥6

Uniformity coefficient
Cu

less than material
> 0,063 to 2 mm

more than material
> 0,063–2 mm

>2

≤ 20 %

> 63

CSaW
CSaN

<6

CGrN

<6
≥6

CGrW

≥6

Comments
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Normally soil
is
usable
in
earth
structure

Comments

Normally soil is usable in
earth structure

Soil group
symbol

SaN

SaW

GrN

GrW

Soil group symbol

Uniformity
coefficient, Cu

Table 3c — Composite soils (5 % to 15 % fines)

less than
material
> 0,063 to
2 mm

more than
material
> 0,063–2 mm

>2

Particle size fractions, mm

more than
material
> 2 mm

less than
material
> 2 mm

> 0,063–2

Particle size fractions, mm

Table 3b — Coarse soils (< 5 % fines)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-01-00:2018
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

50–≤ 70 %

High plasticity
fines
> 70 %
> 70 %

Very high
plasticity fines

Extremely high
plasticity fines

> 35 %

35–≤ 50 %

medium
plasticity fines

n/a
n/a

Above A-Line in
Plasticity Chart
(Figure 1)

>6

> 2,5

≤ 2,5

> 2,5

≤ 2,5

Methylene
Blue Value

> 40 %

22 – 40 %

> 12 %–22 %

≤ 12 %

< 35 %

≤ 12 %

Plasticity Index, Ip

Low plasticity
fines

< 35 %

Liquid limit,
Wl

Further Grouping Parameters
(intrinsic properties)

>12 %

15 % to ≤ 35 %

≤ 0,063

Particle size fraction of
fines, mm

Intermediate
soil — medium
to high plasticity

Intermediate
soil – low
plasticity

Group Name

ClE

ClV

ClH

SiM, ClM

SiL, ClL

ISH

ISL

Soil group symbol

Table 3d — Intermediate and Fine soils (more than 15 % fines)

ΕΛΟΤ

These should be presumed
to be not usable unless
testing, local experience, or
treatment
demonstrate
otherwise

Distinction between Silt and
Clay in fine soils is made on
the basis of the A line (see
Figure 1)

Normally soil is usable in
earth structure

Comments

©
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NOTE
Fine soils may be classified using Liquid limit or Plasticity Index or Methylene Blue Value or some combination thereof. A common basis of such a classification is the
Plasticity Chart, see Figure 1.

Fine soil

Intermediate
soil

Main Group

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-01-00:2017

51592
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ

Group Name

> 35 %

> 50 %

Medium
organic silt

Medium
organic clay

Peat

≤ 35 %
< 65 %

65 % to
100 %
< 10 %

> 63

35-50 %

< 35 %

35-50 %

< 35 %

Liquid
limit, Wl

n/a

n/a

n/a

12-22

< 12

12-22

< 12

Plasticity
Index, Ip

n/a

> 2,5

≤ 2,5

Methylene Blue
Value

Further Grouping Parameters
(intrinsic properties)

Table 3e — Organic soil groups

PE

MOCl

MOSi

MOSa

LOCl

LOSi

LOSa

Soil group
symbol

normally
not
earthworks

used

in

Normally only used as
structural fill with organic
contents up to about 6 %,
although national practices
in testing methods and
specifications vary

Comments

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-01-00:2018

NOTE 2

There is no European Standard for determination of the organic content, therefore national test methods need to be used.

51

NOTE 1
These organic contents are based on using a loss of ignition test method. Other test methods, such as, addition to sodium hydroxide or titration or oxidation with KMnO 4
will give different values.

Organic soil

Medium
organic soil
(6 %–20 %
organic content,
see notes)

< 65 %

> 35 %

> 50 %

65 % to
100 %

> 0,063–2 > 2– 63

≤ 35 %

≤ 0,063
(fines)

Particle size fractions, mm

Medium
organic
sand

Low organic
sand
Low organic
soil
Low organic
(2 %–6 %
silt
organic content,
see notes)
Low organic
clay

Main Group

©
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Fill or Made
ground

Main Group

Group Name

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-01-00:2017

all grain sizes

Grain size, mm

Further Grouping Parameters
(intrinsic properties)

Table 3f — Fill or Made Ground

FA

FN

Soil group
symbol

ΕΛΟΤ

made ground of manufactured
materials

Classification of materials is similar to
that given in Table 3a – 3e

made ground of natural materials

Comments

©
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ΕΛΟΤ

Παράρτημα Β
(πληροφοριακό)
Κατάταξη εδαφικών κλασμάτων κατά AASHTO (ASTM D 3282-93)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα χρονική περίοδος θεωρείται μεταβατική για την αντικατάσταση των παλαιότερων προδιαγραφών
με τις νεότερες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές κατά ΕΝ. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της
μετάβασης αυτής, στην παρούσα παράγραφο συνοψίζεται η πλέον συνήθης προδιαγραφή κατάταξης των
εδαφικών κλασμάτων σύμφωνα με την Προδιαγραφή κατά AASHTO και το ASTM D 3282-93 για λόγους
αντιστοίχισης.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A-1-b

50 μεγ.
25 μεγ.

Α-1

6 μεγ.
0
Λιθώδη τεμάχια
αμμοχάλικων και
άμμου

50 μεγ.
30 μεγ.
15 μεγ.

Α-1-a

41 ελαχ.

40 μεγ.

A-2-6

40 μεγ.

35 μεγ.

Α-2

41 ελαχ.

35 μεγ.

A-2-7

10 μεγ.
10 μεγ.
11 ελαχ.
11 ελαχ.
0
4 μεγ.
Ιλυοαργιλικά αμμοχάλικα και άμμος

35 μεγ.

A-2-5

35 μεγ.

A-2-4

Εξαιρετικά έως καλά

ΝΡ
0
Λεπτά
υλικά

51 ελαχ.
10 μεγ.

Α-3

Κοκκώδη υλικά (35% λιγότερο διερχόμενα από κόσκινο Ν200)

ΕΛΟΤ

10 μεγ.
8 μεγ.

40 ελαχ.

36 ελαχ.

40 μεγ.

36 ελαχ.

Αποδεκτά έως πτωχά

10 μεγ.
11 ελαχ.
12 μεγ.
16 μεγ.
Ιδιώδη εδάφη

41 ελαχ.

36 ελαχ.

11 ελαχ. †
20 μεγ.
Αργιλικά εδάφη

41 ελαχ.

36 ελαχ.

Ιλυοαργιλικά Υλικά (με ποσοστό διερχομένων σε
ποσοστό μεγαλύτερο από 35% από κόσκινο Ν200)
Α-7
Α-4
Α-5
Α-6
Α-7-5
Α-7-6

©
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*: Διαδικασία κατάταξης: Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών προχωρούμε από αριστερά προς τα δεξιά στον ανωτέρω πίνακα, και βρίσκουμε την κατάλληλη
ομάδα με τη διαδικασία της απόρριψης. Η πρώτη ομάδα από τ’ αριστερά στην οποία η δοκιμή ταιριάζει, είναι και η σωστή στην κατάταξη.
†: Ο δείκτης πλαστικότητας της υποομάδας Α-7-5 είναι μικρότερος ή ίσος από 11 πλην 30. Ο δείκτης πλαστικότητας της υποομάδας Α-7-6 είναι μεγαλύτερος από 11 πλην
30.
‡: Βλέπε τον τύπο κατάταξης ομάδων για την μέθοδο κατάταξης

Δείκτης πλαστικότητας
Δείκτης Ομάδας ‡
Συνήθεις
τύποι
σημαντικών
επιμέρους
υλικών που αποτελούν το
σύνολο του εδαφικού
υλικού
Γενική
κατάταξη
σε
υποκατηγορίες

Κατάταξη κατά ομάδες *
Ανάλυση κοσκίνων:
ποσοστό
% διερχομένων:
Νο10 (2,00mm)
Νο40 (0,425mm)
Νο200 (0,075mm)
Χαρακτηριστικά
κλάσματος διερχομένου
από το κόσκινο Ν40
(0,425 mm)
Όριο υδαρότητας

Γενική κατάταξη

Κατάταξη κατά AASHTO σύμφωνα με το ASTM D 3282-93

Πίνακας 3 – Κατηγοριοποίηση εδαφικών κλασμάτων και αδρανών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-01-00:2018
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ΕΛΟΤ

Παράρτημα Γ
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Γ.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Γ.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Γ.2.1 Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον περιορισμό τους
Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
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ΕΛΟΤ

έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλικοστρώσεις).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις του ΠΔ 305/96.
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

Γ.2.2 Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).
 Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κτλ.).
 Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.
 Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών.
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ΕΛΟΤ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Highway Construction Purposes -- Πρότυπη διαδικασία κατηγοριοποίησης εδαφών και μιγμάτων
εδαφικών υλικών και αδρανών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

[5]

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle
size distribution - Sieving method -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1:
Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα

[6]

ΕΛΟΤ CEN ΙSO/TS 17892-11 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil Part 11 : Determination of permeability by constant and falling head – Γεωτεχνικές έρευνες και
δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 11 : Προσδιορισμός υδατοπερατότητας με σταθερό
και μεταβλητό υδραυλικό ύψος

[7]

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1
Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση βράχων Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή -- Geotechnical investigation and testing - Identification and
classification of rock - Part 1: Identification and description

[8]

prΕΝ 16907-4 Earthworks – Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders

[9]

prΕΝ 16907-6 Earthworks – Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill

[10]

Ελληνικό Σύστημα Ταξινόμησης Εδαφών HSCS, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Ταξινόμηση εδαφικών
δειγμάτων.

[11]

PG-3, the Spanish General Technical Specifications for Roads and Bridge Works – Pliego de
Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteraw y Puentes (clauses 322, 330-333)
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȂİĲĮȕĮĲȚțȐ İʌȚȤȫȝĮĲĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ ʌȓıȦ Įʌȩ
ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ (ĮțȡȩȕĮșȡĮ ȖİĳȣȡȫȞ, ȠȤİĲȠȪȢ, ĲȠȓȤȠȣȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ) ȝİ İʌȓȜİțĲĮ İįĮĳȚțȐ, ȝȘ ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ
ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ.
ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚȤȫȝĮĲĮ ȠȞȠȝȐȗȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȕĮĲȚțȐ İʌȚȤȫȝĮĲĮ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓȝİĲȡȠ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ (ȜȩȖȦ ıȣȞȚȗȒıİȦȢ)
țĮȚ ĲȦȞ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ țĮĲȐıĲȡȦȝĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
ȉĮ ȝİĲĮȕĮĲȚțȐ İʌȚȤȫȝĮĲĮ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȤȞȐ țĮȚ ȝİ ȝİĲĮȕĮĲȚțȐ ȑȡȖĮ (ʌ.Ȥ. ʌȜȐțİȢ ʌȡȩıȕĮıȘȢ), ʌȠȣ įİȞ
İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN ISO 14688-1

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ - ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ
1: ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ -- Geotechnical investigation and testing Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ - ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ
2: ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ -- Geotechnical investigation and testing - Identification
and classification of soil - Part 2: Principles for a classification

Ǽȁȅȉ EN 13242

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ Ȓ ȝȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠįȠʌȠȚȓĮ -- Aggregates
for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work
and road construction

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13285

ȂȓȖȝĮĲĮ ĮıȪȞįİĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -- Unbound mixtures Specifications

Ǽȁȅȉ EN 933-1

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ
įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ țȠțțȠȝİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ ȝİ țȩıțȚȞĮ -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method

Ǽȁȅȉ EN 933-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
– ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ - ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚȝȫȞ,
ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠȝȫȞ țȠıțȓȞȦȞ -- Tests for geometrical properties of
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves,
nominal size of apertures
Eȁȅȉ EN 13286-2

ȂȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ - ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ Proctor -- Unbound
and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference
density and water content - Proctor compaction

Eȁȅȉ EN 13286-47

ȂȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 47: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȀĮȜȚĳȠȡȞȚĮțȠȪ įİȓțĲȘ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ (CBR), ĲȠȣ ȐȝİıȠȣ įİȓțĲȘ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ȖȡĮȝȝȚțȒȢ įȚȩȖțȦıȘȢ -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47:
Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing
index and linear swelling

Ǽȁȅȉ EN 932-1

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȂȑșȠįȠȢ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ -- Tests for general properties of aggregates - Part 1:
Methods for sampling

Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ - ȂȑșȠįȠȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ țĮȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ
ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ -- Geotechnical
investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements Part 1: Technical principles for execution

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 17892-12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ - ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ 12 :
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȠȡȓȦȞ Atterberg -- Geotechnical investigation and testing Laboratory testing of soil - Part 12 : Determination of Atterberg limits

DIN 18134

Soil Testing procedures and testing equipment – Plate Load test

ASTM D6938

Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and SoilAggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth).

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ĲȘȢ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȝİĲĮȕĮĲȚțȫȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țȠțțȫįȘ, Įʌȩ ȖĮȚȫįȘ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ
șȡĮȣıĲȐ ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ ȝİ įİȓțĲȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȇI d 4.

Ȓ

4.1. ĬȡĮȣıĲȐ ȣȜȚțȐ
ȂȓȖȝĮĲĮ șȡĮȣıĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȜĮĲȠȝİȓȠȣ, ȠȡȣȤİȓȠȣ, Ȓ ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13285.
ǵĲĮȞ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȜĮĲȠȝİȓȠȣ, ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242.
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13285) ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ țĮȚ ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
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ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ4, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ 4.2., ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩıșİĲȘ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ȩĲȚ Ƞ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȇǿ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 4.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

4.2. īĮȚȫįȘ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ
Ǽț ĲȦȞ ȖĮȚȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ4, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ İȟȒȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00:
 ȂȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ < 80 mm

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 ȆȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ȕȡȠȤȓįĮȢ 0,063 mm, țĮĲȫĲİȡȠ ĲȠȣ 25%
 ǵȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ LL < 30
 ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȇI < 10
 ȆȜȒȡȘȢ ĮʌȠȣıȓĮ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ (0% ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ).
 ǻȚȩȖțȦıȘ 0 [ȝȘįȑȞ]
 CBR>20 (țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-47), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ Ǽ4 țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉĮ ȣʌȩȥȘ, İȚįȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ, İʌȚȤȫȝĮĲĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȝİĲĮȕĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȐțĮȝʌĲİȢ (Įʌȩ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ȐʌȠȥȘȢ) țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ (ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ) Ȓ ĲȦȞ
ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ. ȉȣȤȩȞ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮȣĲȒȢ ȑȤȠȣȞ ȐȝİıİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. ȍȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚȝİȜȘȝȑȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĮȣıĲȘȡȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

ȊʌȩȝȞȘȝĮ:
1.

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

6.

ǹʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȩ ȖĮȚȦıȣȞșİĲȚțȩ

2.

ǺȐıȘ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ

7.

ȀĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ İʌȓȤȦȝĮ Ȓ ĳȣıȚțȩ ȑįĮĳȠȢ
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3.

ȊʌȩȕĮıȘ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ

8.

ȅʌȑȢ İțĲȩȞȦıȘȢ ıĲȡĮȖȖȚįȓȦȞ (İĳȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ)

4.

ȂİĲĮȕĮĲȚțȩ İʌȓȤȦȝĮ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 15 - 30 cm
(ȤĮȜĮȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ)

9.

ǶȥȠȢ șİȝİȜȓȠȣ

5.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ Ȓ ȝİȝȕȡȐȞȘ

10.

Ǽȁȅȉ

ȆȜȒȡȦıȘ ȝİ ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİȝĮ

ȈȤȒȝĮ 1 – ȉȣʌȚțȒ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǵĲĮȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȩȝȠȡȦȞ
İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, įİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡȝȠȖȒ Ș ĮʌİȚțȠȞȚȗȩȝİȞȘ ıĲȠ ȈȤȒȝĮ 1 įȚĮȝȩȡĳȦıȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ Ș țȜȓıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȠȣ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ 2:3 (ȣ:ȕ) Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ.
Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȫȞ
ıȣȝʌȣțȞȦĲȫȞ (ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ), ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȝȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ. ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ ıȣȝʌȣțȞȦĲȚțȐ ȝȑıĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒȢ
ĮʌȠįȩıİȦȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.

5.2 ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİȝİȜȓȦıȘȢ
īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİȝİȜȓȦıȘȢ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00.

5.3 ǻȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȝİĲĮȕĮĲȚțȐ İʌȚȤȫȝĮĲĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮĳȠȪ ĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȘȞ
İȞįİįİȚȖȝȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ.
Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ȝİ țĮĲĮıțİȣȒ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ
ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ Ȓ ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ ȤĮȜĮȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ 15 ȑȦȢ 30 cm.

5.4 ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ
5.4.1 īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ


ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȕĮșȝȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ, ȚıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȐ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ İʌȚȤȫȝĮĲĮ ȠįȚțȫȞ Ȓ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İȞ İʌĮĳȒ ȝİ
ĲȠ ȝİĲĮȕĮĲȚțȩ İʌȓȤȦȝĮ (ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00).

 īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ȕȑȜĲȚıĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
1. ȂİșȠįȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȚıȠʌĮȤȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȖȚĮ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ ĲİȜȚțȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ
İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ.
2. ȋȡȒıȘ ȣȜȚțȠȪ ıȣȞİȤȠȪȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ.
3. ȋȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.
ȈĲĮ ȝİĲĮȕĮĲȚțȐ İʌȚȤȫȝĮĲĮ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İȜȐȤȚıĲȘ ȟȘȡȐ ĳĮȚȞȩȝİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ ȝİ ĲȠ
92% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ, ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ įȠțȚȝȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
PROCTOR Ȓ țĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İĳȩıȠȞ ĲȠ ĮʌĮȚĲİȓ Ș ȝİȜȑĲȘ (Ǽȁȅȉ EN 13286-2) ıĲȚȢ ĮȞȫĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ
İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ȕȐșȠȣȢ 1,00 m.
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Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ǵĲĮȞ
Ș ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ĮʌȠțȜȓȞİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒ
țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ ȪȖȡĮȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ȓ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȟȒȡĮȞıȘ
ĮȣĲȠȪ ȝİ ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮȜȪĲİȡȠ ĮİȡȚıȝȩ Ȓ ĮȞȐȝȚȟȘ ȝİ ıĲİȖȞȑȢ ʌĮȡĲȓįİȢ ȣȜȚțȠȪ.
Ȉİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ĮȞȫĲİȡȘȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ. ȍȢ İț ĲȠȪĲȠȣ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ įİȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
İȡȖĮıȓİȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ.
5.4.2 ǲȜİȖȤȠȢ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ įȚĮțİțȡȚȝȑȞȘ ıĲȡȫıȘ,
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ įȠțȚȝȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ Proctor ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13286-2, ȂȑșȠįȠȢ ǹ Ȓ Ǻ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ țȠțțȠȝİĲȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
2. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĲȠ ıȣȖțȡĮĲȠȪȝİȞȠ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ 31,5 mm İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
Įʌȩ 25%țȕ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ Ș İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ (țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2, ȂȑșȠįȠȢ ǹ &
Ǻ) Ȓ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ȝȑșȠįȠȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȜȐțĮȢ țĮĲȐ DIN18134.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ʌȡȩĲȣʌȘ țȣȜȓȞįȡȦıȘ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ țĮșȠȡȚıȝȑȞȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȜȜȐııİȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ Įʌȩ țȐșİ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚȝĮıĲȚțȒ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ Ȓ ȝȚțȡȩĲİȡĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ, ȤȦȡȓȢ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ
țĮĲĮȕȠȜȒ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ ĮȝȠȚȕȒȢ.
3. ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ įȠțȚȝȫȞ ıȣȝʌȣțȞȫıİȦȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ ȝȓĮ įȠțȚȝȒ ȖȚĮ țȐșİ
įȚĮțİțȡȚȝȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ.
4. ǹȞ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȣțȞȫıİȦȢ ʌȠȣ İȟĮțȡȚȕȫșȘțĮȞ ȝİ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡİȢ
Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞİȢ ĲȚȝȑȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİĲĮȕȐȜİȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȪȤİȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞİȢ ĲȚȝȑȢ ıȣȝʌȣțȞȫıİȦȢ.
5. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȝȠİȚįȠȪȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ĮȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
ĮʌȠįİȓȟȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ, ĲȩĲİ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įİȤșİȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ĮȡȚșȝȠȪ įȠțȚȝȫȞ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ʌĮȤȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ʌȠȣ ıȣȝʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ʌȡȠȢ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ (ȕȜ. ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 –ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ȝİĲĮȕĮĲȚțȫȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

ǺȐȡȠȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǼȓįȠȢ ȂȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ

[kg]

ȂȘ ıȣȞİțĲȚțȐ ȤȠȞįȡȩțțȠțĮ țĮȚ
ȝȚțĲȩțțȠțĮ İįȐĳȘ (1)
ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ

ȆȐȤȠȢ
ȈĲȡȫıȘȢ
[cm] (2)

ǹȡȚșȝȩȢ
ǻȚİȜİȪıİȦȞ

ȑȦȢ 15

2-4

20-40

2-4

20-30

3-4

ȑȦȢ 20

3-5

20-30

3-5

20-30

4-6

20-40

2-4

40-50

2-4

20-40

3-4

30-50

3-4

30-50

3-5

40-70

3-5

20-50

4-6

ǼȜĮĳȡȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǻȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣȝʌȚİıĲȒȢ

ǼȜĮĳȡȩȢ

ȑȦȢ 25

ȂȑıȠȢ

25-60

ǻȠȞȘĲȒȢ İțȡȒȟİȦȞ

ǼȜĮĳȡȩȢ

ȑȦȢ 100

ǻȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ

ǼȜĮĳȡȑȢ

ȑȦȢ 100

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ
ǼȞ ȖȑȞİȚ

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ

ǻȠȞȘĲȚțȩȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ

ȂȑıİȢ

100-300

ǼȜĮĳȡȩȢ

ȑȦȢ 600

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ

ȂȑıĮ țĮȚ ȕĮȡȚȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ǻȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣȝʌȚİıĲȒȢ

ǻȠȞȘĲȒȢ İțȡȒȟİȦȞ

ǻȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ

ȂȑıȠȢ

25-60

ǺĮȡȪȢ

60-200

ȂȑıȠȢ

100-500

ǺĮȡȪȢ

500

ȂȑıİȢ

300-750

ǺĮȡȚȑȢ
ǻȠȞȘĲȚțȠȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ

ǼȞ ȖȑȞİȚ

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ

750
600-8000

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ

ȊʌȩȝȞȘȝĮ:
(1)

ȀĮĲȐĲĮȟȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 14688-1,2:2016 : Gr, saGr, Sa, siGr, grSa.

(2)

Ȉİ įȣıȝİȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. ȣȥȘȜȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ) İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȝİȚȦșȠȪȞ ĲĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ.
ǹțȡȚȕİȓȢ ĲȚȝȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȝȩȞȠ ȝİ įȠțȚȝĮıĲȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ

6. ǼȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ, ȩĲȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȩĲȣʌȘȢ țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ, Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ șĮ
İʌĮȜȘșİȪİĲĮȚ țĮȚ ȝİ įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ, ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ 30 cm, țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȝȑĲȡȠ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ (Ǽ), ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ĲȪʌȠ:
Ǽ=1,5 x P x r/S
ǵʌȠȣ:

10

E

[Mn/m2] = ȝȑĲȡȠ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ

P

[Mn/m2] = ĮıțȘșİȓıĮ ʌȓİıȘ

r

[cm]

= ĮțĲȓȞĮ ĲȘȢ ĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘȢ țȣțȜȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ

S

[cm]

= țĮșȓȗȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ

(1)
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ȅ ȜȩȖȠȢ ĲȘȢ ĲȚȝȒȢ Ǽ2 ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲȚȝȒ Ǽ1 ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ (Ǽ2/Ǽ1) įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 2,20. ǹȣĲȒ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ įİȞ ȚıȤȪİȚ ȩĲĮȞ Ș ĲȚȝȒ Ǽ1 ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ
ĳȩȡĲȚıȘȢ ĳĲȐȞİȚ ȒįȘ ĲȠ 60% ĲȘȢ șİȦȡȘĲȚțȒȢ ĲȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȩȡĲȚıȘ Ȓ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȕȡĮȤȫįȘ
İįȐĳȘ.
Ȃİ ĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2
[16] ȦȢ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚȝȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚȝȑȢ Ǽ ȝİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ (1)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȓįȠȢ İįȐĳȠȣȢ

Ǽ ĲȚȝȒ ıİ (MN/m2)

īȚĮ ıȣȞİțĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ

30

īȚĮ ĲȠ ıȣȞİțĲȚțȩ ȣʌȑįĮĳȠȢ

45

7.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠȝȠĲİȤȞȚțȒ įȚİȡİȪȞȘıȘ, ĲȠ
ȝİĲĮȕĮĲȚțȩ İʌȓȤȦȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Įʌȩ ȜȚșȠȡȡȚʌȒ.
ȅȚ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜȓșȠȣȢ ȜĮĲȠȝİȓȠȣ ȝȑȖȚıĲȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ 0,40 m (Ȓ ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ İĳ’
ȩıȠȞ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ıțȐȝȝĮĲȠȢ țĮȚ ȠȚ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȩıȠ ȝİȖȐȜȦȞ
ȜȓșȦȞ), ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ȝȑȖȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,80 m țĮȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ĲȠȣȢ ȪȥȠȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 8,00 m.
Ȉİ ȩıȘ ȑțĲĮıȘ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞȒșȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ, ȠȚ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ șĮ
ıȣȝʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣȝʌȚİıĲȑȢ, įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ, įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ țĲȜ., ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȉȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
Ǿ ĮȞȫĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, İȜĮȤȓıĲȠȣ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 cm,
șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȜȘȡȠȓ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȣʌȩȕĮıȘȢ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ȣȜȚțȐ (ǼȉǼȆ 05-03-01-00).
ȅȚ ȜȓșȠȚ ĲȘȢ ĮȞȫĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȠȚ țĮȚ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȒıȠȣȞ ĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȠ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȣʌȩȕĮıȘȢ.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌǯ ĮȣĲȩ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ȣʌȩȕĮıȘȢ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 30 cm.

5.5

ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȝİĲĮȕĮĲȚțȫȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪıİȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȞ țȡȓȞİȚ ȩĲȚ ȠȚ țĮȚȡȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ İȓȞĮȚ ĮȞĲȓȟȠİȢ.
ǼȐȞ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ Ș ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ İʌȠȤȒ ȟȘȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȥȘȜȫȞ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ ȞĮ ĮȞĮȝȠȤȜİȪİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.

5.6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȣȥȠȝȑĲȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȝİĲĮȕĮĲȚțȫȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠȝĮȜȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ
ȝİȜȑĲȘ ĲȘȢ ȠįȠȪ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țĮȚ İȖțȐȡıȚİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ıĲȐșȝȘ, ȝİ ĮȞȠȤȒ ± 3 cm. ȀȐșİ
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ĮȞȦȝĮȜȓĮ ʌȑȡĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡȓȦȞ șĮ įȚȠȡșȫȞİĲĮȚ, ȝİ ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘ, ʌȡȠıșȒțȘ Ȓ ĮĳĮȓȡİıȘ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ İț
ȞȑȠȣ ȝȩȡĳȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȘ ıĲȐșȝȘ ĲȦȞ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ İțĲİșİȚȝȑȞȘ ıİ ȕȡȠȤȒ Ȓ ȐȜȜİȢ
įȣıȝİȞİȓȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȝİ İȝĳĮȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ȠȝĮȜȩĲȘĲȐ ĲȘȢ, ĲȩĲİ ĮȞĮȝȠȤȜİȪİĲĮȚ țĮȚ
ıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ȞĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ ȠȚ İʌȩȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ

6
6.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.1.1 ǲȜİȖȤȠȚ
6.1.1.1 ȈțȠʌȩȢ țĮȚ İȓįȠȢ İȜȑȖȤȦȞ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ:
 ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
 ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
 ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 1 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.4.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ)
 ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȝİĲĮȕĮĲȚțȫȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ, ĲȘȢ ĮȞȫĲĮĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ țĲȜ.


Ș İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȫĲĮĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ ȝİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ

ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
6.1.1.2 ǲțĲĮıȘ İȜȑȖȤȦȞ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ șĮ İȟĮȡĲȘșİȓ
Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İįĮĳȫȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ĳĮȚȞȠȝȑȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ıİ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲĮ
įİȓȖȝĮĲĮ İįȐĳȠȣȢ Ȓ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȦȞ ȝİșȩįȦȞ ȐȝȝȠȣ, ȖȪȥȠȣ, İȓĲİ ȚıȠįȪȞĮȝȠȣ ȣȖȡȠȪ (ȡİȣıĲȠȪ) Ȓ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȝİșȩįȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ȡĮįȚȠȧıȠĲȩʌȦȞ.
ǻȪȠ įȠțȚȝȑȢ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐ 0,15 m ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ ȣȜȚțȠȪ, ȖȚĮ ĲȠȓȤȠȣȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ȝȑȤȡȚ
30 m. Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ İțĲİȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȐĲȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ ȝİ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ
ʌȡȠıĮȣȟȘȝȑȞȘ țĮĲȐ 3 m Įʌȩ ĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ʌȑįȚȜȠȣ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȠ İʌȩȝİȞȠ ıȤȒȝĮ.
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ȈȤȒȝĮ ȋ: ĬȑıİȚȢ įȠțȚȝȫȞ İȜȑȖȤȠȣ

ȅȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıĲȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ İțȐıĲȠĲİ
ıȣȞșȒțİȢ.
ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȑȝȠȞĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ
ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅȚ ʌĮȡȐȝİĲȡȠȚ ĮȞĲȠȤȒȢ İįȐĳȠȣȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ țĮȚ ȝİ
įȠțȚȝȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȜȐțĮȢ ıİ įȪȠ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ.
6.1.2 ȆĮȡĮȜĮȕȒ
ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ:
 ȅȚ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ
ȖİȦȝİĲȡȚțȩ ıȤȒȝĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ) țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ.
 Ǿ ıĲȐșȝȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ȣʌİȡțİȓȝİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ.
 ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ʌĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ȂȘȤĮȞȚțȩ.
 ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĮĲȑȜİȚĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ İĳǯ ȩıȠȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ įİȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ,
șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ Ș ȑțĲĮıȘ țĮȚ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĮĲİȜİȚȫȞ țĮȚ șĮ
ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

6.2

ǻȠțȚȝȑȢ

ȅȚ įȠțȚȝȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝİșȩįȠȣȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 3):
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ǼȓįȠȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ įȠțȚȝȫȞ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ ȑȜİȖȤȠȣ
ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȡȖȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 932-1

ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ, ȆİȡȚȖȡĮĳȒ, ǹȡȤȑȢ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ İįĮĳȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
14688-2

ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ , ȂİĲĮĳȠȡȐ, ǹʌȠșȒțİȣıȘ,
ĮįȚĮĲȐȡțĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ İįĮĳȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1

ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2

ǵȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 17892-12,

ǵȡȚȠ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 17892-12,

ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 17892-12,

ȈȤȑıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ – ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 13286-2

ǲȜİȖȤȠȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ
ȐȝȝȠȣ.

ASTM D1556, ǹASHTȅ T –191

ǲȜİȖȤȠȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ
ȡĮįȚȠȧıȠĲȩʌȦȞ (Į).

ASTM D6938

ǻȠțȚȝĮıĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ (ȂȑșȠįȠȢ ĭȠȡĲȚȗȩȝİȞȘȢ
DIN 18134
ȆȜȐțĮȢ)
Į
( ) ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ȝİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ASTM D6938 İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȝȩȞȠ
ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘ ȕĮșȝȠȞȩȝȘıȘ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȝİ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚȝȒȢ țĮĲȐ ASTM
D1556.

ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȝİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

7

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȝİĲĮȕĮĲȚțȠȪ İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m3) ȑĲȠȚȝȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȝİ ȜȒȥȘ ĮȡȤȚțȫȞ țĮȚ ĲİȜȚțȫȞ įȚĮĲȠȝȫȞ, İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖȡĮȝȝȫȞ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ .
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ:

14

x

Ǿ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĮȞĮȕĮșȝȫȞ ȑįȡĮıȘȢ İʌȓ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ıȣȞȒșȦȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

x

Ǿ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ «ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ» ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȡȚșȝȩ
įȚİȜİȪıİȦȞ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȣ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ Ȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ ȝİ ȜİȓȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮȝȠȡĳȦșİȓ ȝȚĮ ȜİȓĮ «ıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ» İʌȚĳȐȞİȚĮ

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ȝİ ĲȠȣȢ ĲȣȤȩȞ ȞİțȡȠȪȢ ȤȡȩȞȠȣȢ țĮȚ ıĲĮȜȓİȢ
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x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜİȠȞĮıȝȐĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ

x

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ., ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș
ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ:
x

ȠȚ İțıțĮĳȑȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ (İțıțĮĳȒ șİȝİȜȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ),

x

Ș ĲȣȤȩȞ ȤȡȒıȘ įĮȞİȓȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) (ȦȢ įȘȜĮįȒ Ș ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐ).
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǹ.1

īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

A.2.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ


ȅȜȚıșȒıİȚȢ ĮıĲĮșȫȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.



ǼȚıȡȠȒ ȣįȐĲȦȞ.



ȆĲȫıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ Ȓ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ.



ȉȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ ȜȩȖȦ țĮțȒȢ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.



ȉȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ țȚȞȠȪȝİȞȦȞ ıĲȘ ȗȫȞȘ İȜȚȖȝȫȞ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ.



ȋȡȒıȘ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ.



ǼțĳȩȡĲȦıȘ ȝİ ĮȞĮĲȡȠʌȒ.



ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ / ȠȜȚıșȒıİȚȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ İʌȓȤȦıȘȢ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ ȜȩȖȦ ĲȦȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȝİȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ.

A.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ


ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE.



ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃȠȝȠșİıȓĮȢ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ 159/99 țȜʌ).



ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

Ǿ ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ), țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȚȗȩȝİȞȦȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ, įİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

A.2.3 ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ȠȤȜȒıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ:


ȂȑĲȡĮ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.



ȂȑĲȡĮ ȝİȓȦıȘȢ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ıĲĮ ĮʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩȡȚĮ.



ȂȑĲȡĮ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ıțȩȞȘȢ ȩʌȦȢ țĮĲȐȕȡİȖȝĮ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ,
ıȣıĲȘȝĮĲȚțȩȢ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ țĲȜ.



ȋȡȒıȘ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚȡȡȣʌĮȞĲȚțȒȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ
İțʌȠȝʌȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȀȠȚȞȠĲȚțȑȢ ȅįȘȖȓİȢ ʌİȡȓ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1]

prEN 16907-1
Earthworks - Part 1: Principles and general rules .- ȋȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ – ȂȑȡȠȢ
1 : ǹȡȤȑȢ țĮȚ ȖİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ

[2]

prEN 16907-2
Earthworks - Part 2: Classification of materials - ȋȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ – ȂȑȡȠȢ 2 :
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ȣȜȚțȫȞ

[3]

prEN 16907-3
Earthworks - Part 3: Construction procedures - ȋȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ – ȂȑȡȠȢ 3 :
ȂȑșȠįȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ

[4]

prEN 16907-5 Earthworks - Part 5: Quality control - ȋȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ – ȂȑȡȠȢ 5 : ǼȜİȖȤȠȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ

[5]

ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 106 – 86 (Įȡ. 2 & 4 & 5)

[6]

ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 105 - 86 (Įȡ.5 & 6 & 11)

[7]

ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ.

[8]

ǹASHTȅ T-89 - Determining the Liquid Limit of Soils -- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȠȡȓȠȣ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ İįĮĳȫȞ.

[9]

ǹASHTȅ T-90 - Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils -- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȠȡȓȠȣ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įİȓțĲȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ İįĮĳȫȞ.

[10] ǹASHTȅ T-180 - Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop -- ȆȡȩĲȣʌȘ ȝȑșȠįȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ-ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İįĮĳȫȞ ȝİ
ȤȡȒıȘ ıĳȪȡĮȢ 4.54-kg (10-lb) Įʌȩ ȪȥȠȢ ʌĲȫıȘȢ 457-mm (18-in.).
[11] ǹASHTȅ ȉ-191 – Density in – place bt the Sand Cone Method – ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ İʌȚ ĲȩʌȠȣ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȘȢ ǱȝȝȠȣ țĮȚ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ țȫȞȠȣ.
[12] ǹASHTȅ ȉ-194 - Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion -- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ʌȡȠıȝȓȟİȦȞ İįĮĳȫȞ ȝİ ĮȞȐĳȜİȟȘ.
[13] Standard Technical Specification XI, 1980, ȆȡȩĲȣʌȠȢ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȋǿ, 1980
[14] Ǽȁȅȉ ȉȆ 02-07-01-00 ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȦȞ -Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials
[15] Ǽȁȅȉ ȉȆ 05-03-01-00 ȈĲȡȫıȘ ȑįȡĮıȘȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ -- Road
pavement subgrade layer with unbound soil
[16] Ǽȁȅȉ EN 13286-3 ȂȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 3:
ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ ĳĮȚȞȩȝİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ ǻȠȞȘĲȚțȒ șȜȓȥȘ ȣʌȩ İȜİȖȤȩȝİȞİȢ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 3:
Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrocompression with controlled
parameters
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-02-02-00:2017.
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 εγκρίθηκε την 2018-12-28 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Τοίχοι από οπτόπλινθους
1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων για τα
ενσωματούμενα υλικά και τις διαδικασίες κατασκευής τοίχων με οπτόπλινθους διαφόρων τύπων, για μη
φέρουσες τοιχοποιίες σε συνήθη κτιριακά έργα. Οι φέρουσες τοιχοποιίες δεν εντάσσονται στο αντικείμενο της
παρούσας προδιαγραφής. Ο καθορισμός των διαστάσεων, των μορφών, των μεγεθών και λοιπών
χαρακτηριστικών των οπτόπλινθων και των θέσεων εφαρμογής των διαφόρων τύπων οπτοπλινθοδομών
ή/και λοιπών απαιτήσεων, αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1

Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο
(οπτόπλινθοι) - Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2

Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαμα
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar

ΕΛΟΤ EN 1015-11

Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντοχής
σε κάμψη και θλίψη σκληρυμένου κονιάματος - Methods of test for mortar for
masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened
mortar

3

τοιχοποιίας

--

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί

4

Απαιτήσεις για τα ενσωματούμενα υλικά

4.1 Οπτόπλινθοι
Οι οπτόπλινθοι
x

διακρίνονται σε κατηγορίες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 όπως π.χ.:

Πλήρεις με ή χωρίς κοιλότητες (οι κοιλότητες καταλαμβάνουν μέχρι 15% του όγκου τους).

x

Διάτρητοι με κατακόρυφες οπές.

x

Διάτρητοι με οριζόντιες οπές.

x

Χαμηλής πυκνότητας (LD) - υψηλής πυκνότητας (ΗD)

Στο προαναφερόμενο πρότυπο, στο παράρτημα ΖΑ αυτού, ορίζονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει το εν λόγω προϊόν ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται.
5
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Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής και των μερών της.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

4.2

Κονιάματα κτισίματος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.1 Κονιάματα γενικής χρήσης, παρασκευάζονται στο εργοτάξιο βάσει μελέτης. Πρώτες ύλες: τσιμέντο,
άσβεστος, αδρανή και ειδικά πρόσθετα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και συνοδεύονται από τη
δήλωση επιδόσεων.
4.2.2 Κονιάματα ως άνω που προσκομίζονται στο εργοτάξιο με προαναμειγμένες τις πρώτες ύλες τους, και
εκεί, πριν από την χρήση τους, προστίθεται νερό και ολοκληρώνεται η ανάμιξή τους. Τα έτοιμα αυτά
κονιάματα τοιχοποιίας πρέπει να συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
998-2. Όπως αναφέρεται και στην παρ. 4.1 στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου
πρέπει να αναφέρονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά μαζί με τις τιμές επιδόσεων τους, που πρέπει να έχουν
τα εν λόγω προϊόντα ανάλογα με την χρήση τους.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Πρόσθετα και πρόσμικτα.
i.

Ρευστοποιητικά

ii.

Αντισυρρικνωτικά

iii.

Χρωστικές.

4.3

Οπλισμένο σκυρόδεμα διαζωμάτων (σενάζ)

Η κατηγορία του σκυροδέματος, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, θα είναι τουλάχιστον C
16/20.

4.4

Ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία

-

Πλέγματα γαλβανισμένα.

-

Σύνδεσμοι γαλβανισμένοι εν θερμώ.

-

Ανώφλια από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα.

4.5

Λοιπά υλικά

Τα θερμο-, ηχομονωτικά υλικά και τα υλικά σφράγισης αρμών, εάν προβλέπονται, δεν εντάσσονται στο
αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους και με δείγματα εφόσον αυτά
είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους, με τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και με
βεβαιώσεις τους ότι τα υλικά αυτά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και
έχουν στην διάθεση του εργοδότη όλες τις σχετικές δηλώσεις επιδόσεων εάν τα υλικά υπάγονται σε
εναρμονισμένα πρότυπα. Καθ΄ όλη την διάρκεια κατασκευής τοίχων τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια
πηγή (παραγωγός, προμηθευτής), εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα πηγών.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν
από την έναρξη των εργασιών, θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τις δηλώσεις επιδόσεων. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο
άρνησης αποδοχής τους στο έργο.
6
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Παραλαβή - έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Για την έγκριση της ενσωμάτωσης των προσκομιζομένων υλικών θα ελέγχεται εάν είναι αυτά που έχουν
προκαθοριστεί.

4.7

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία
αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από
κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που μπορούν να προέλθουν από τις
δραστηριότητες του εργοταξίου. Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται με τις ίδιες προφυλάξεις που
ισχύουν και για την αποθήκευσή τους. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα θα συμμορφώνονται στις σχετικές
προδιαγραφές μεταφοράς και αποθήκευσης όπως αυτές καθορίζονται από το αντίστοιχο εναρμονισμένο
πρότυπο.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα,
α)

Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής,

β)

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

γ)

Να διαθέτουν όλον τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και μέσα, όπως ενδεικτικά: κινητά
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης και παρασκευής κονιαμάτων, μεταφοράς
υλικών, εργαλεία χειρός, ηλεκτροεργαλεία κλπ, τον οποίο θα διατηρούν καθαρό και σε καλή
λειτουργική κατάσταση.

δ)

Να συμμορφώνονται με τις εντολές του Επιβλέποντα

ε)

Να κατασκευάζουν δείγματα τοιχοδομών τουλάχιστον 1,50 m 2 σε θέση που θα υποδείξει ο
Επιβλέπων, αντιπροσωπευτικά των χρησιμοποιουμένων οπτόπλινθων και κονιάματος, της πλοκής
των αρμών, του αρμολογήματος κλπ. Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας της εργασίας ως
οδηγοί αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2

Χρόνος έναρξης των εργασιών

Η έναρξη της κατασκευής οπτοπλινθοδομής μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη συμπλήρωση του χρόνου που
απαιτείται για την ωρίμανση της αντοχής των στοιχείων επί των οποίων θα εδρασθεί (φέρων οργανισμός,
θεμέλια κλπ).

5.3

Προετοιμασία

Όλες οι επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν - προσκολληθούν τοίχοι θα είναι τελειωμένες, και θα έχουν
ελεγχθεί και παραληφθεί από τον Επιβλέποντα (π.χ. αντισκωριακή προστασία, πυροπροστατευτική
επίστρωση κλπ. για Φ.Ο. από χάλυβα, επιφανειακή αρτιότητα και πάχη επικάλυψης οπλισμού για Φ.Ο. από
οπλισμένο σκυρόδεμα).
Σε όλες τις επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν ή θα προσκολληθούν τοίχοι θα εκτελεστούν οι απαραίτητες
εργασίες καθαρισμού και πλύσης.

5.4

Χάραξη - έλεγχος - αποδοχή

Εν συνεχεία θα γίνει η οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης των τοίχων.

7
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Η χάραξη θα υλοποιείται με οριζόντια ράμματα και σήμανση στο δάπεδο και κατακόρυφα ράμματα
κρεμασμένα από την οροφή τουλάχιστον στις γωνίες και τα ανοίγματα ώστε να εξασφαλιστεί η κατασκευή
ευθύγραμμων και κατακόρυφων τοίχων. Οι χαράξεις θα εξασφαλίζονται με την υλοποίηση σταθερών
σημείων αναφοράς στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Οι εργασίες θα
αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. Επιθυμητή είναι η χρήση
διατάξεων laser.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.5

Συντονισμός

Ο συντονισμός των εργασιών των διαφόρων συνεργείων και η σειρά εκτέλεσής τους αποτελεί υποχρέωση
του Αναδόχου του έργου. Τα πλαίσια των ανοιγμάτων ή κατάλληλες υποδοχές τους, στηρίγματα διέλευσης
αγωγών κλπ. θα τοποθετούνται κατά το κτίσιμο των τοίχων. Όπου προβλέπεται διέλευση αγωγών ή είναι
αναγκαία η δημιουργία "φωλεών", θα τοποθετούνται αντίστοιχου μεγέθους και σχήματος τεμάχια από υλικό
που μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη), ή θα κατασκευάζονται ανάλογα
καλούπια.

5.6

Κονιάματα δόμησης

Για κάθε τοίχο θα επιλέγεται και θα χρησιμοποιείται ενιαίος τύπος κονιάματος γενικής χρήσης από τον
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2):
Πίνακας 2 – Σχέση μεταξύ ελάχιστης αντοχής σε θλίψη και κατ’ όγκον αναλογιών συστατικών
Τύπος
(Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2,
Πιν. Π2)

8

Ελάχιστη αντοχή σε
θλίψη (N/mm2)
(Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11)

Σχέση μεταξύ ελάχιστης αντοχής σε θλίψη και κατ’ όγκον
αναλογιών συστατικών
(Πίνακας 3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2)
Τσιμέντο

Υδράσβεστος

Αδρανή
6-9

Μ1

1,00

1

1-2

Μ2.5

2,50

1

1

6

Μ5

5,00

1

0-0,5

3-4,5

-

Επιβάλλεται προσαρμογή μέσα στα όρια του πίνακα ανάλογα με την ποιότητα της άμμου και της
περιεχόμενης σε αυτήν υγρασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι 7 όγκοι νωπής άμμου αντιστοιχούν σε 5
όγκους ξερής άμμου.

-

Επιτρέπεται αύξηση της ποσότητας ασβέστου έως 50% χωρίς μείωση της ποσότητας του τσιμέντου για
βελτίωση της εργασιμότητας του κονιάματος.

-

Δεν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιμότητας του κονιάματος.

-

Σε περίπτωση ανάμιξης του κονιάματος με τα χέρια και εκτός δοχείου, πρέπει να αυξάνεται η
περιεκτικότητα σε συνδετικές ύλες υπό μορφή σκόνης κατά 25%.

-

Μακροσκοπικά το κονίαμα πρέπει να είναι ομοιόχρωμο και στο χέρι να σχηματίζει σφαίρα εύπλαστη και
συνεκτική.

-

Κατά τα λοιπά

-

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει λήψη δοκιμίων και διεξαγωγή δοκιμών
σχετικά πρότυπα.

-

Παρασκευασμένο κονίαμα φυλάγεται μέχρι να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να μη χάνει νερό, να
μην δέχεται ξένα σώματα και να προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κρύο,
ζέστη).

-

Σε συνθήκες παγετού (Θ ≤ 4°) ή καύσωνα (Θ ≥ 38°) δεν πρέπει να παρασκευάζεται κονίαμα

θα ακολουθούνται οι οδηγίες ης αντίστοιχης προδιαγραφής.
σύμφωνα με τα
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-

Κονιάματα που έχουν στεγνώσει ή έχουν αρχίσει να πήζουν (περίπου δύο ώρες από την προσθήκη
τσιμέντου στο μείγμα) δεν θα χρησιμοποιούνται.

-

Κονιάματα που ξαναδουλεύονται με προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης θα απορρίπτονται.

5.7

Πάχος τοίχου - επιλογή οπτόπλινθων -ενισχυτικές ζώνες - ανώφλια - ποδιές

Το μέγεθος των οπτόπλινθων, από τα συνήθως διατιθέμενα στο εμπόριο, θα επιλέγεται με βάση το ελάχιστο
επιτρεπόμενο πάχος ανεπίχριστου τοίχου έτσι ώστε σ' αυτό να αντιστοιχεί μία οπτόπλινθος ή ακέραιος
αριθμός οπτόπλινθων (ν) και αρμών (ν-1) με την μεγαλύτερη διάσταση παράλληλη στο επίπεδο του τοίχου.
Στη περίπτωση που οι οπές διάτρητων οπτόπλινθων φτάνουν στις όψεις του κτιρίου, τότε αυτές θα
σφραγίζονται με κονίαμα κατά την 1η στρώση των επιχρισμάτων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το ελάχιστο πάχος τοίχου (t) ανάλογα με το ελεύθερο ύψος (h) και το ελεύθερο μήκος (l) του τοίχου είναι για:
-

εσωτερικούς τοίχους το μεγαλύτερο από h/36 ή l/36.

-

εξωτερικούς τοίχους το μεγαλύτερο από h/20 ή l/20.

Είναι δυνατό το ελεύθερο μήκος (l) του τοίχου να μειωθεί με την κατασκευή ενδιάμεσων στύλων (στύλοι
ενίσχυσης) από οπλισμένο σκυρόδεμα ενταγμένων στο σώμα του τοίχου.
Τότε το ελάχιστο πάχος του τοίχου θα είναι για:
-

εσωτερικούς τοίχους

-

εξωτερικούς τοίχους

t t l/20 και
t t l/10

όπου (l) το ελεύθερο μήκος τοίχου μεταξύ στύλων ενίσχυσης.
Οι στύλοι ενίσχυσης θα έχουν το πάχος του τοίχου, πλάτος (στο επίπεδο του τοίχου) 0,20 m και οπλισμό
κατ’ ελάχιστο 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10.
Στους υψηλούς τοίχους από οπτοπλινθοδομή θα κατασκευάζονται ανά 2,20 m ύψους, οριζόντιες ενισχυτικές
ζώνες (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 0,15 m με οπλισμό κατ’ ελάχιστο 4Φ12 και συνδετήρες Φ
8/15. Οι ενισχυτικές ζώνες θα είναι συνεχείς σε όλο το ανάπτυγμα των τοίχων.
Στα κλιμακοστάσια οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται ανά 1,50 m.
Στις θέσεις συνάντησης ενισχυτικών ζωνών και στύλων ενίσχυσης οι οπλισμοί τους δεν θα διακόπτονται.

5.8

Ανώφλια - ποδιές

Στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.λπ.)
δεν απαιτείται πρόσθετη κατασκευή.

έως 1,50 m που το ανώφλι τους συμπίπτει με ενισχυτική ζώνη

Στα ανοίγματα οριζόντιου μήκους από 1,50 m έως 3,0 m θα κατασκευάζεται στο ανώφλι δοκός ύψους 0,30 m
με οπλισμό 4Φ12 και συνδετήρες Φ 8/12,5.
Στα ανοίγματα οριζόντιου μήκους από 3,00 m έως 4,50 m θα κατασκευάζεται στο ανώφλι δοκός ύψους 0,40
m με οπλισμό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/12,5.
Οι δοκοί θα συνδέονται με την ενισχυτική ζώνη σε μήκος 0,40 m από τις άκρες του ανοίγματος.
Στα ανοίγματα που το ανώφλι τους δεν συμπίπτει με ενισχυτική ζώνη θα κατασκευάζεται δοκός όπως πιο
πάνω είτε επί τόπου είτε θα τοποθετείται προκατασκευασμένη. Το μήκος έδρασης στις άκρες του
ανοίγματος θα είναι l /10, όπου (l) το μήκος του ανοίγματος με ελάχιστο τα 0,20 m.
9
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Θα πρέπει να

Στις ποδιές των ανοιγμάτων και 0,20 m από τις άκρες τους θα κατασκευάζεται ποδιά από οπλισμένο
σκυρόδεμα όμοια με την ενισχυτική ζώνη.

5.9

Κτίσιμο τοίχων

5.9.1 Τοίχοι πάχους ακεραίας οπτόπλινθου (δρομική τοιχοποιία)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα στα οποία θα σφηνωθούν και θα
προσκολληθούν τοίχοι, θα ασταρωθούν με πιτσιλιστό κονίαμα κατ. Μ5 τρεις μέρες πριν από το κτίσιμο του
τοίχου.
Στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. από χάλυβα στα οποία θα σφηνωθούν και προσκολληθούν
τοίχοι, μετά από ενδεχόμενη ειδική προς τούτο πρόβλεψη της μελέτης, θα συγκολληθούν τυποποιημένα
γαλβανισμένα αγκύρια που να αντιστοιχούν σε αρμό έδρασης κάθε τέταρτης στρώσης πριν από το κτίσιμο
του τοίχου. Το κονίαμα που θα έλθει σε επαφή με μεταλλικά στοιχεία δεν θα περιέχει ασβέστη.
Οι οπτόπλινθοι και οι επιφάνειες έδρασης και προσκόλλησής τους θα διαβραχούν τόσο που να είναι νωπά,
όταν έλθουν σε επαφή με το κονίαμα για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση και η ομαλή πήξη του.
Θα χρησιμοποιούνται μόνο ακέραιες ή το πολύ μισοκομμένες οπτόπλινθοι και καθαρό κονίαμα που δεν έχει
αρχίσει να πήζει.
Οι οπτόπλινθοι κτίζονται σε οριζόντιες στρώσεις. Πάνω στην επιφάνεια των κτισμένων οπτόπλινθων κάθε
στρώσης, διαστρώνεται, επιπεδώνεται και αλφαδιάζεται κονίαμα τέτοιας ποσότητας, ώστε μετά την συμπίεση
και τακτοποίηση των υπερκείμενων οπτόπλινθων να διαμορφώνεται αρμός σταθερού πάχους περίπου 10
mm. Πάνω στην ως άνω στρώση του κονιάματος τοποθετούνται οπτόπλινθοι, στην μία μικρή πλευρά των
οποίων έχει επικολληθεί ποσότητα κονιάματος για τη διαμόρφωση του κατακόρυφου αρμού. Οι οπτόπλινθοι
ζυγίζονται με το μυστρί, με ελαφριά πίεση και ελαφριά κτυπήματα ώστε να είναι οριζόντια και κατακόρυφα με
καλά γεμισμένους αρμούς. Το κονίαμα που ξεχειλίζει θα μαζεύεται με το μυστρί, ώστε οι επιφάνειες του
τοίχου να είναι καθαρές και κατάλληλες να επιχριστούν χωρίς άλλη επεξεργασία.
Πλήρεις οπτόπλινθοι με κοίλωμα (σκάφη) θα κτίζονται με την σκάφη προς τα κάτω και χωρίς αυτή να γεμίζει
με το κονίαμα των οριζόντιων αρμών.
Η πρώτη στρώση πάνω στην πλάκα θα στρώνεται προσεκτικά σε συνεχές στρώμα από κονίαμα και θα
αλφαδιάζεται με αλφάδι ενός μέτρου.
Οι επόμενες στρώσεις θα στρώνονται με μετατεθειμένους κατακόρυφους αρμούς τουλάχιστον κατά 1/4 της
οπτόπλινθου, ώστε να μην υπάρχει συνέχεια στους κατακόρυφους αρμούς. Οι κατακόρυφοι αρμοί θα
ζυγίζονται, ώστε να έχουν το ίδιο πάχος με τους οριζόντιους
Στις γωνίες και στις διασταυρώσεις των τοίχων οι ακμές των οπτόπλινθων θα ζυγίζονται και οι στρώσεις θα
εμπλέκονται έτσι, ώστε να προκύπτει κατακόρυφο ενιαίο στιβαρό σύνολο. Στα ανοίγματα θα
κατασκευάζονται λαμπάδες τουλάχιστον μισής οπτόπλινθου.
Οι τοίχοι θα κτίζονται ταυτόχρονα κατά οριζόντιες στρώσεις σε ζώνες ύψους 1,20 m το πολύ κάθε μέρα,
ώστε οι ανώτερες στρώσεις να μην επιβαρύνουν τις κατώτερες πριν αρχίσει να πήζει το κονίαμα των αρμών
τους.
Ενισχυτικές ζώνες, ανώφλια και ποδιές θα κατασκευάζονται το νωρίτερο 48 ώρες μετά το κτίσιμο του τοίχου.
Η ανώτερη (τελευταία) στρώση οπτόπλινθων θα κτίζεται λοξά (45°~60°) και σφηνωτά 3 μέρες μετά το κτίσιμο
του τοίχου με άφθονο κονίαμα, ώστε να κλείνουν όλα τα κενά και να σφηνώνεται ο τοίχος στον Φ.Ο.
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Μετά την τοποθέτηση των στηριγμάτων οι φωλιές θα καθαρίζονται, θα υγραίνονται και θα γεμίζουν με
κονίαμα όπως πιο πάνω στο οποίο θα έχει προστεθεί αντισυρρικνωτικό πρόσθετο. Το κονίαμα θα πιέζεται
για να γεμίζει τα κενά και θα κόβεται με το μυστρί συνεπίπεδα με τον τοίχο.
5.9.2 Τοίχοι πάχους δύο ή περισσότερων ακέραιων οπτόπλινθων (μπατική τοιχοποιία)
Επιπλέον θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι δύο παρειές θα κτίζονται ταυτόχρονα και ο κατακόρυφος αρμός μεταξύ των οπτόπλινθων κάθε παρειάς
θα έχει πάχος το πολύ 25 mm και θα γεμίζει τελείως με κονίαμα κατά το κτίσιμο.
Οι δύο παρειές θα συνδέονται μεταξύ τους με 6 εγκάρσιες οπτόπλινθους ανά m2. Οι εγκάρσιες οπτόπλινθοι
θα πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον τα 2/3 του πάχους κάθε παρειάς, και το υπόλοιπο θα γεμίζει με
κονίαμα ή κομμάτι οπτόπλινθου ανάλογα με τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται. Σε εξωτερικούς τοίχους
εφόσον μετά από ενδεχόμενη ειδική προς τούτο πρόβλεψη της μελέτης δεν επιτρέπεται ενσωμάτωση
διαμπερών εγκάρσιων οπτόπλινθων και η σύνδεση των δύο παρειών θα εξασφαλίζεται με στρώση
γαλβανισμένου πλέγματος ανά τέταρτο οριζόντιο αρμό. Το πλέγμα θα είναι 5,00 cm στενότερο από το
πάχος του τοίχου ώστε να προκύπτει επαρκής επικάλυψή του. Το κονίαμα δόμησης στην περίπτωση αυτή
δεν θα περιέχει ασβέστη. Στη περίπτωση που οι οπές διάτρητων οπτόπλινθων φτάνουν στις όψεις του
κτιρίου τότε αυτές θα σφραγίζονται με κονίαμα κατά την 1η στρώση των επιχρισμάτων.
Ενισχυτικές ζώνες και στύλοι, ανώφλια και ποδιές θα είναι μονοκόμματα και θα καταλαμβάνουν όλο το
πάχος του τοίχου.
5.9.3 Διπλοί τοίχοι με διάκενο, στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί θερμομόνωση ή συρόμενο
κούφωμα ή και τα δύο
Επιπλέον θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα.
Οι δύο παρειές θα κτίζονται παράλληλα και με διαφορά το πολύ έως 1,20 m, σε απόσταση ≥ 50 mm.
Το κενό κατά το κτίσιμο θα καθαρίζεται, ώστε οι πλευρές των τοίχων προς το κενό και το κενό να
παραμείνουν καθαρά από υπολείμματα κονιάματος, οπτόπλινθων κ.λπ. μετά το πέρας του κτισίματος.
Επιτρέπεται στην βάση του τοίχου να αφεθούν τρύπες μικρού μεγέθους, ώστε να διευκολύνεται ο
καθαρισμός του κενού και η τοποθέτηση υποδομής και μηχανισμών για τυχόν συρόμενο κούφωμα. Οι
τρύπες θα κλειστούν μετά το σφήνωμα του τοίχου και την ολοκλήρωση της υποδομής των συρόμενων.
Οι δύο τοίχοι (εφόσον δεν μεσολαβεί διάκενο συρόμενου κουφώματος), θα συνδέονται μεταξύ τους με
μεταλλικούς συνδέσμους που ενσωματώνονται στο κονίαμα των οριζόντιων αρμών και σε βάθος
τουλάχιστον 2/3 του πάχους κάθε τοίχου.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος του κενού σε τοίχους με πάχος έως και 90 mm θα τοποθετούνται 6 σύνδεσμοι
ανά m2 και σε τοίχους με πάχος μεγαλύτερο θα τοποθετούνται 4/m2. Οι σύνδεσμοι θα είναι
ισοκατανεμημένοι στην επιφάνεια του τοίχου, θα ξεκινούν το πολύ 20 εκ. από τις λαμπάδες των ανοιγμάτων
και θα διατηρούνται και αυτοί καθαροί από το κονίαμα δόμησης.
Σε εξωτερικούς τοίχους με διάκενο θα πρέπει ο οριζόντιος αρμός της 1ης στρώσης του εσωτερικού τοίχου να
είναι παχύτερος (έως 15 mm) ώστε οι αρμοί του να είναι λίγο πιο ψηλά από τους αρμούς του εξωτερικού
τοίχου για να έχουν οι σύνδεσμοι κλίση προς τα έξω και να απωθούν οποιαδήποτε υγρασία. Τέλος θα
προβλέπονται μικρά ανοίγματα στην βάση και την στέψη των εξωτερικών τοίχων ώστε το κενό να αερίζεται
και να εκτονώνεται υγρασία που έχει εισχωρήσει σε αυτό.
Ενισχυτικοί στύλοι και ζώνες θα είναι χωριστά, ανώφλια και ποδιές θα είναι μονοκόμματα και θα
καταλαμβάνουν όλο το πάχος του τοίχου.
Η θερμομόνωση μπορεί να καταλαμβάνει όλο το κενό ή μέρος του, αφήνοντας κενό τουλάχιστον 25 mm.
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Οι θερμομονωτικές πλάκες θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα στερεώνονται κατά το κτίσιμο στο κονίαμα
των αρμών με τόσα ειδικά πλατυκέφαλα στηρίγματα όσα χρειάζονται, ώστε να είναι σε πλήρη επαφή με την
πλευρά του εσωτερικού τοίχου. Επιτρέπεται οι σύνδεσμοι των δύο τοίχων να είναι και στηρίγματα των
θερμομονωτικών πλακών εφόσον εξασφαλίζουν την πλήρη επαφή των πλακών με τον εσωτερικό τοίχο. Το
κτίσιμο θα γίνεται με προσοχή ώστε το κονίαμα να μην πέφτει πάνω στις πλάκες και να μη λερώνει τις
στενές πλευρές τους για να έχουν (οι πλάκες) στενή επαφή.
Οι αρμοί των θερμομονωτικών πλακών θα εμπλέκονται. Οι θερμομονωτικές πλάκες θα κόβονται με την
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στην περίμετρο των ανοιγμάτων, των στηριγμάτων και των άλλων στοιχείων
που διαπερνούν τοίχους, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επαφή με αυτά. Στις γωνίες των τοίχων οι
θερμομονωτικές πλάκες, αν επιτρέπει το υλικό τους, θα κάμπτονται, διαφορετικά θα κόβονται και θα
τοποθετούνται σε επαφή μεταξύ τους.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας το κενό θα καλύπτεται προσωρινά για να προστατεύονται οι
θερμομονωτικές πλάκες.
5.9.4 Τοίχοι που θα παραμείνουν ανεπίχριστοι - εμφανής οπτοπλινθοδομή
Επιπλέον θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα.
Δείγμα κτισμένου τοίχου είναι απαραίτητο.
Ειδικές απαιτήσεις (σχήματα πλοκής αρμών εσοχές, εξοχές, αψίδες κλπ.) θα δίνονται με κατάλληλα σχέδια
όψεων. Τυχόν ειδικά τεμάχια θα παραγγελθούν έγκαιρα αφού υπολογιστούν οι αρμοί (βλ. πιο κάτω).
Θα χρησιμοποιηθούν οπτόπλινθοι οι οποίες, τουλάχιστον στις επιφάνειες που θα είναι ορατές, δεν θα έχουν
κανένα απολύτως ελάττωμα και η κοπή τους θα γίνεται με μηχανικό κόφτη. Ο προμηθευτής θα πρέπει να
έχει αναμείξει τις οπτόπλινθους από διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, διαφορετικά η ανάμιξη θα
πραγματοποιείται από τον εργολάβο στο εργοτάξιο, ώστε να αποφεύγεται ή ακανόνιστη ομοιομορφία στην
όψη του τοίχου.
Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί θα παρασκευάζεται κατά τον δυνατό σταθερότερο τρόπο, ώστε και αυτό
να έχει την ίδια περίπου εμφάνιση σε όλο τον τοίχο και θα είναι σχετικά στεγνό, ώστε να μην τρέχει και
λερώνει τις επιφάνειες των τούβλων κατά το κτίσιμο.
Πριν από το κτίσιμο θα υπολογίζονται οι αρμοί έτσι ώστε στο ύψος του ανοίγματος του Φ.Ο. να χωράει
ακέραιος αριθμός οπτόπλινθων (ν) και (ν+1), ισοπαχείς αρμοί πάχους από 8 έως το πολύ 15 mm και
οριζόντια να μην προκύπτουν κομμάτια, μικρότερα από ¼ της οπτόπλινθου έχοντας σταθερό το πάχος των
αρμών.
Το κτίσιμο θα γίνεται με κατάλληλους οδηγούς (πηχάκια, σταυροί κλπ) στους αρμούς και μόλις το κονίαμα
αρχίσει να τραβάει, θα αρμολογούνται συνεπίπεδοι με τις οπτόπλινθους, με την πίεση κατάλληλου
μεταλλικού εργαλείου. Τυχόν άλλη μορφή αρμού (σε εσοχή, σε εξοχή, λοξοκομμένοι κλπ) θα καθορίζεται στα
σχέδια. Κονίαμα που έχει ξεχειλίσει θα καθαρίζεται με το μυστρί μόλις αρχίσει να πήζει και ο τοίχος θα
καθαρίζεται με βούρτσα προσεκτικά για να μη βλαφτεί το αρμολόγημα.
Εναλλακτικά αρμολόγημα μετά το κτίσιμο και από πάνω προς τα κάτω. Οι αρμοί θα καθαρίζονται σε βάθος
15 mm, θα σκουπίζονται, θα διαβρέχονται και θα γεμίζονται με κονίαμα με πίεση στην επιλεγμένη μορφή με
το αντίστοιχο εργαλείο. Ο τοίχος θα καθαρίζεται όπως πιο πάνω και θα διατηρείται νωπός για να πήζει
ομαλά το κονίαμα.
Αρμοί που έχουν σκάσει θα ξαναφτιάχνονται.
Θα επιδιώκεται στο τέλος της εργάσιμης ημέρας να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τμήμα που κτίζεται,
το οποίο θα προστατεύεται όπως πιο κάτω.
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5.10 Προστασία
Όταν η θερμοκρασία είναι, ή αναμένεται να είναι, ίση ή χαμηλότερη των 4 °C, ή ίση ή ψηλότερη των 38 °C, οι
εργασίες θα διακόπτονται.
Οι τοίχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο (π.χ.
τυχαία χτυπήματα) και αν απαιτείται, θα στερεώνονται με πρόχειρες προστατευτικές κατασκευές μέχρι να
πήξει το κονίαμα δόμησής τους (π.χ. εξωτερικοί τοίχοι όταν φυσάει δυνατός αέρας).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι τοίχοι θα προστατεύονται από ακραία καιρικά φαινόμενα και θα διατηρούνται υγροί κατά την διάρκεια
κατασκευής και τουλάχιστον 48 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους. Εργασίες στο σώμα νωπών τοίχων που
μπορούν να διαταράξουν την αντοχή των κονιαμάτων θα επιχειρούνται το νωρίτερο 8 μέρες μετά το κτίσιμό
τους.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Επιβλέπων θα ελέγχει εάν αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής και οι κατασκευαζόμενοι τοίχοι δεν αποκλίνουν από τις ανοχές. που καθορίζονται
στην συνέχεια.
6.1.1 Γεωμετρικές ανοχές
-

Κατακόρυφα όχι περισσότερο από 6 mm.

-

Οριζόντια όχι περισσότερο από 6 mm στα 3,00 m.

-

Εξωτερικές γωνίες, αρμοί διαστολής, αρμοί ελέγχου: όχι περισσότερο από 3 mm στα 3,00 m.

6.1.2 Οριζόντια ανοχή για το συνολικό μήκος του τοίχου
-

0,07√L (0,07 της τετραγωνικής ρίζας του L όπου L το μήκος του τοίχου σε cm) με μέγιστο 2 cm.

6.1.3 Ανοχές Πάχους
-

Όχι περισσότερο από - 4 mm

και + 8 mm.

6.1.4 Επιπεδότητα της επιφάνειας
-

Όχι περισσότερο από ± 2cm
διεύθυνση).

(σε ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου κατά οποιαδήποτε

Κατασκευές με αποκλίσεις που ξεπερνούν τις πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως αποπερατωμένου τοίχου, ανά τύπο
κατασκευής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Οι επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και μεταφορά των πάσης φύσεων υλικών επί
τόπου του έργου, τις πλάγιες μεταφορές, καθώς και το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα και τα
αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Προδιαγραφής.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1

Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

Α.2.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 3 – Μέσα ατομικής προστασίας
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Α.2.3

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.
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HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος
Waterproofing of R/C roofs and terraces

Κλάση τιμολόγησης: 6
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-06-01-01:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 εγκρίθηκε την
2018-12-28 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου
σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις που διέπουν την στεγανοποίηση δωμάτων που
έχουν κατασκευαστεί από οπλισμένο σκύροδεμα ανεξαρτήτου κλίσης. Περιλαμβάνονται η προετοιμασία της
επιφάνειας και η εφαρμογή της στρώσης στεγανοποίησης καθώς και των στρώσεων προστασίας αυτής
εφόσον απαιτείται.
Στο αντικείμενο της παρούσης δεν εμπίπτουν συστήματα στεγάνωσης που συνοδεύονται από πλήρη σειρά
προδιαγραφών του παραγωγού για τα υλικά και την εφαρμογή τους. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου
να ισχύουν οι παρεχόμενες από τον παραγωγό εγγυήσεις επιτελεστικότητας, το σύστημα εφαρμόζεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραγωγού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ETAG 005 1-5

Guideline for European technical approval of liquid applied roof
waterproofing kits- Parts 1-5 -- Οδηγίες και κριτήρια συμμόρφωσης υγρών
συστημάτων στεγανοποιήσεις - Μέρη 1-5

ΕΛΟΤ EN 1062-3

Χρώματα και βερνίκια - Υλικά και συστήματα επιχρίσεως για εξωτερικούς
τοίχους και εμφανές σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προσδιορισμός της
υδατοπερατότητας -- Paints and varnishes - Coating materials and coating
systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid
water permeability

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από
σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος
-- Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part
2: Surface protection systems for concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 1928

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα
στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός υδατοπερατότητας -- Flexible sheets
for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- Determination of watertightness

ΕΛΟΤ EN 1931

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστικά φύλλα
στεγάνωσης - Προσδιορισμός ιδιοτήτων υδρατμοπερατότητας -- Flexible
sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of water vapour transmission properties

5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51638

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2018

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN ISO 7783

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων μεταφοράς υδρατμών Μέθοδος χοάνης -- Paints and varnishes - Determination of water-vapour
transmission properties - Cup method

ΕΛΟΤ EN 12310-2

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισμός της αντίστασης σε σχίσιμο Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστικά φύλλα στεγάνωσης -- Flexible sheets for
waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and
rubber sheets for roof waterproofing

ΕΛΟΤ EN 12311-1

Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες
στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού -- Flexible
sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of tensile properties

ΕΛΟΤ EN 12317-2

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισμός της αντίστασης σε διάτμηση
των αρμών - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης
δωμάτων -- Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear
resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

ΕΛΟΤ EN 12691

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα
στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός αντίστασης σε κρούση -- Flexible
sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of resistance to impact

ΕΛΟΤ EN 13412

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από
σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας σε
θλίψη -- Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in
compression

ΕΛΟΤ ΕΝ 13707

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα για στεγάνωση
δωμάτων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά -- Flexible sheets for waterproofing Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and
characteristics

ΕΛΟΤ EN 13956

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης- Πλαστικά και ελαστικά
φύλλα
στεγανοποίησης στεγών- Προσδιορισμοί και χαρακτηριστικά -- Flexible
sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing Definitions and characteristics

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10456

Δομικά υλικά και προίόντα - Υγροθερμικές ιδιότητες - Πινακοποιημένες τιμές
σχεδιασμού και διαδικασίες προσδιορισμού δηλωμένων θερμικών τιμών και
τιμών σχεδιασμού -- Building materials and products - Hygrothermal
properties -Tabulated design values and procedures for determining
declared and design thermal values

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13788

Υγροθερμικές επιδόσεις δομικών υλικών και στοιχείων - Εσωτερική
επιφανειακή θερμοκρασία για την αποφυγή κρίσιμης επιφανειακής υγρασίας
και συμπύκνωσης στην μάζα - Μέθοδοι υπολογισμού -- Hygrothermal
performance of building components and building elements - Internal surface
temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation Calculation methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 15026

Υγροθερμικές επιδόσεις κτιριοδομικών στοιχείων - Αξιολόγηση της
μετάδοσης υγρασίας με ψηφιακή προσομοίωση -- Hygrothermal performance
of building components and building elements - Assessment of moisture
transfer by numerical simulation
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ΕΛΟΤ ΕΝ 13813

Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και
απαιτήσεις -- Screed material and floor screeds - Screed material Properties and requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 13187

Θερμική απόδοση κτηρίων - Ποιοτική ανίχνευση των θερμικών ανωμαλιών σε
περίβληματα κτηρίων - Υπέρυθρη μέθοδος -- Thermal performance of
buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes
- Infrared method

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01

Θερμομονώσεις δωμάτων -- Thermal insulation of terraces.
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Όροι και ορισμοί

3.1 Όροι και ορισμοί - Συστήματα Στεγανοποίησης
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1.1

Συστήματα προ-διαμορφωμένων ασφαλτικών μεμβρανών

Με τον γενικό όρο «ασφαλτικές μεμβράνες» νοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα
πάχη με βασικά συστατικά:


Την άσφαλτο.



Πρόσμικτα βελτίωσης ιδιοτήτων ασφάλτου.



Τα αδρανή πρόσμικτα (FILLER) που προστίθενται στην άσφαλτο.



Τον ενδιάμεσο φορέα (οπλισμός).



Την επιφανειακή προστασία.

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές μεμβράνες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13707.
3.1.2

Συστήματα προ-διαμορφωμένων πολυμερών μεμβρανών

Με τον γενικό όρο «πολυμερείς μεμβράνες» νοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα
πάχη με βασικά υλικά:
-

την πολυολεφίνη (FPO)

-

το πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC)

-

πολυαιθυλένιο (PE, HDPE)

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές μεμβράνες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13956.
3.1.3

Χυτά συστήματα μεμβρανών

Με τον γενικό όρο «χυτά συστήματα μεμβρανών» νοούνται πολυμερή/συνθετικά υλικά σε υγρή μορφή που
ωριμάζουν κατά την έκθεση τους σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον.
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Θεωρούνται αποδεκτές πολυμερείς μεμβράνες που έχουν σε ισχύ Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ)
σύμφωνα με την ETAG 005 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) και των οποίων η
συμμόρφωση προς αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.
3.1.4

Τσιμεντοειδή συστήματα

Με τον γενικό όρο «τσιμεντοειδή συστήματα» νοούνται συστήματα τροποποιημένου τσιμέντου με πολυμερή
που ωριμάζουν κατά την επαφή τους με το οξυγόνο του αέρα. Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται
αποκλειστικά αποδεκτά τσιμεντοειδή συστήματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.1.5

Τσιμεντοειδή υλικά ρύσεων ανά κατηγορία πάχους

Πάχος 10-60mm. Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτά τσιμεντοειδή συστήματα
(ΖΕ) που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13813.
Πάχος 10-150mm. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υλικά όπως περλιτοδέματα, αφροσκυροδέματα και άλλα.
Για τα υλικά της κατηγορίας αυτής, οι μηχανικές και φυσικές ιδιότητες καθώς και η συμβατότητα με άλλα
υλικά της τελικής στρωματοποίησης, απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη.

4

Απαιτήσεις

4.1 Μελέτη Εφαρμογής
Σε όλες τις περιπτώσεις που τα προϊόντα βασίζονται σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ EN
13956, ΕΛΟΤ ΕΝ 13707), στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται
επιδόσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με
τον τρόπο αυτό η μελέτη προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Για την εφαρμογή της παρούσης προδιαγραφής απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 10456, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13788, ΕΛΟΤ ΕΝ 15026 και. μελέτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα
κάτωθι,
-

τις λεπτομέρειες τοποθέτησης και ειδικά τεμάχια

-

τις απαιτούμενες στρώσεις, υλικά ρύσεων, υλικά θερμομόνωσης όπου ενσωματώνονται και
στρώσεις προστασίας του συστήματος στεγανοποίησης εάν απαιτούνται

-

τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις βατότητας εάν απαιτούνται

-

τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανεμοπίεσης

-

τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις στήριξης συστημάτων σημειακού φορτίου, για παράδειγμα
ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά, εξαεριστήρες, κλπ.

-

τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών εάν απαιτούνται.

-

τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας εάν απαιτούνται.

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος
στεγανοποίησης σε περιπτώσεις πιστοποιημένων συστημάτων ETAG 005 και όπου απαιτούνται ειδικά
τεμάχια, ανοχές, κλπ.
Τα χρησιμοποιούμενα δομικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, θα είναι σύμφωνα με αυτόν. Αυτά θα
συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα
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με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και θα φέρουν τη σήμανση
CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού.
Όταν απαιτείται θα συνοδεύονται επιπρόσθετα από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην ελληνική γλώσσα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες
ασφαλείας που προβλέπονται στις παραγράφους 6, 4, και 2 των άρθρων 11, 13 και 14 αντίστοιχα του
κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 στην ελληνική γλώσσα.

4.2 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα προσκομιζόμενα προϊόντα θα είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα. Επίσης θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Δεν γίνονται αποδεκτά υλικά
πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης. Σε περιπτώσεις που η λήξη των υλικών οφείλεται σε
καθυστερήσεις εφαρμογής, το κόστος αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Τα υλικά που εμπίπτουν στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13956, ΕΛΟΤ ΕΝ 13707, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 και ΕΛΟΤ ΕΝ
13813 υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και
συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων βάσει του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ
EEL159/41/28.05.2014).
Για τις εργασίες στεγάνωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται:
x

Συστήματα προ-διαμορφωμένων ασφαλτικών μεμβρανών

x

Συστήματα προ-διαμορφωμένων πολυμερών μεμβρανών

x

Χυτά συστήματα μεμβρανών

x

Τσιμεντοειδή συστήματα

x

Τσιμεντοειδή υλικά ρύσεων

4.3 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η
κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την
προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που
μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Ειδικά τα ρολά στεγανοποίησης θα
αποθηκεύονται κατακόρυφα.
Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και έτσι, ώστε να
καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του χρόνου χρήσης.
Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο και η αποθήκευσή τους θα γίνονται σύμφωνα με τις προφυλάξεις που
ορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων.
4.3.1

Γενικές απαιτήσεις

1.

Κατάσταση επιφάνειας
Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ανωμαλία που θα είναι αιτία τραυματισμού των μεμβρανών.

2.

Κλίσεις απορροής
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Οι κλίσεις απορροής να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις δημιουργίας
εστιών λιμναζόντων νερών επί της στεγανοποιητικής στρώσης . Οι απαιτούμενες κλίσεις αποτελούν
αντικείμενο της μελέτης.
3.

Ανοχές επιπεδότητας για την περίπτωση όπου η στεγανοποίηση τοποθετείται στην επιφάνεια της
φέρουσας πλάκας ή της στρώσης κλίσης.
α. Η γενική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην μετακίνηση ενός πήχη των 2,0 m προς όλες
τις κατευθύνσεις, δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 10 mm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

β. Η τοπική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην μετακίνηση πηχίσκου 20 cm προς όλες τις
κατευθύνσεις δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 3 mm.
4.

Σε περίπτωση χρήση έτοιμων κονιαμάτων για τη διαμόρφωση της κλίσης αυτά θα πρέπει να
συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 και συνοδεύονται από ανάλογη δήλωση
επιδόσεων και φέρουν σήμανση CE.

5.

Επειδή τα ελαφροσκυροδέματα και κυψελωτά κονιοδέματα αυξάνουν την οξείδωση του μίγματος της
ασφάλτου των μεμβρανών, απαιτείται ειδική στρώση προστασίας βάσει οδηγιών του παραγωγού.

4.4 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος, θα πρέπει να δηλώσει ότι:
1.

Διαθέτει:
-

Εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών και
θερμομονωτικών στρώσεων.

-

Τον απαραίτητο εξοπλισμό, χειρός, μηχανοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, αυτοφερόμενα μηχανήματα,
ανυψωτικά, κλίβανους και συσκευές στρώσης θερμής ασφάλτου και συσκευές με πολλαπλά
φλόγιστρα, εφόσον απαιτούνται για το έργο.

-

Τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατούμενων εργασιών
από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό.

2.

Είναι πλήρως ενήμερος των άρθρων της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 ως
και της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 και ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα
κατασκευαστικά σχέδια.

3.

Θα προσκομίσει δείγματα υλικών που προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο, συνοδευόμενα με
επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά για όσα από αυτά απαιτούνται από τις δύο ως άνω
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ και για όσα ο εργοδότης του ζητήσει επιπλέον.

4.

Θα συντονίζει τις εργασίες του μαζί με τα άλλα συνεργεία των οποίων οι εργασίες θα πρέπει να
προηγηθούν ή να ακολουθήσουν, ώστε να μην παρουσιασθούν εμπόδια, καθυστερήσεις και
κακοτεχνίες στην αλληλοδιαδοχή των εργασιών.

5.

Δέχεται να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης σε δώματα με
στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος σταθερής
στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων.

4.5 Χρόνος έναρξης εργασιών τοποθέτησης συστημάτων στεγανοποίησης
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε συστήματος στεγανοποίησης το υπόστρωμά είτε πρωτογενές
(οπλισμένο σκυρόδεμα) είτε δευτερογενές (υλικό γεμίσματος/ρύσεων) θα πρέπει να παρουσιάζει
παραμένουσα υγρασία <3% κατά βάρος σε βάθος τουλάχιστον 3cm. Η μέτρηση διενεργείται σε 3 σημεία ανά
5 τμ. Ο χρόνος αναμονής βαραίνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που μετά το πέρας 60 ημερών το ανωτέρω
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όριο παραμένουσας υγρασίας δεν τηρείται ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση προσωρινού φράγματος
υδρατμών (temporary moisture barrier) βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Το κόστος εφαρμογής δεν αποζημιώνεται
ξεχωριστά.

4.6 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά βδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

5

Δοκιμές

Πραγματοποιείται έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης σε δώματα με στηθαία, χωρίς
πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος σταθερής στάθμης νερού ύψους 2
cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων με σύγχρονη προσωρινή σφράγιση των στομίων
υδρορροών.
Την έκτη ημέρα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος και εφόσον υπάρχει ένδειξη διαρροής ακολουθεί έλεγχος
με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 13187 από κατάλληλο φορέα ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική
παραπομπή [11]). Το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο.
Η στεγάνωση θεωρείται περαιωμένη εφόσον δεν παρουσιάζεται καμία διαρροή.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την στεγανότητα και να επαναλάβει
τον έλεγχο.

6

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα στεγανοποιημένης επιφανείας, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι επικαλύψεις, ανά κατηγορία μεμβράνης (με βάση το πάχος αυτής κλπ), σύμφωνα με
τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

11

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51644

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2018

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.1 Γενικά

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας
A.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).
Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες θορύβου και
παραγωγή σκόνης.

A.2.3. Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
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Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία ακόης

ΕΛΟΤ EN 458

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΟΤ

51647
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2018

Βιβλιογραφία

[1] ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ
ʌȠȣ İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ
Ǽȁȅȉ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ
ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ
ȠțĲȫ (68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ
ǼȉǼȆ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ įȦȝȐĲȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 İȓȞĮȚ ȠȚ șİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ ȝİ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ĲȦȞ įȦȝȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ  5% țĮȚ ĲȦȞ
įȦȝȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ !5% ȝİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ıȣȞȒșİȚȢ
ȝİșȩįȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǼʌȓıȘȢ ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ ȩʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȫȝĮ – ıĲȑȖȘ, ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ʌȐȞĲȠĲİ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıȝȑȞȘ Ș șİȡȝȚțȒ
ȐȞİıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫȝĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ȝİȜȑĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȣ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ
ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13501-1

ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ įȠȝȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ ȂȑȡȠȢ 1: ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ įȠțȚȝȑȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıİ
ĳȦĲȚȐ -- Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9229

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ - ȅȡȚıȝȠȓ -- Thermal insulation - Vocabulary

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813

ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ – ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ –
ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Screed material and floor screeds - Screed
material - Properties and requirements

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦȝȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes

--

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦȝȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ ȝİ ȝİȝȕȡȐȞİȢ PVC -- Waterproofing
of roofs and terraces with PVC membranes
Ǽȁȅȉ 1415

ȀȫįȚțĮȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦȝȐĲȦȞ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings

Ǽȁȅȉ EN 13187

ĬİȡȝȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡȝȚțȫȞ ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ
ıİ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ ȝȑșȠįȠȢ -- Thermal performance of

-
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buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building
envelopes - Infrared method
ETAG 005

Liquid Applied Roof Waterproofing Kits – ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȊȖȡȠȝȩȞȦıȘȢ
ǻȦȝȐĲȦȞ ȊȖȡȒȢ ǼĳĮȡȝȠȖȒȢ

EOTA TR007

Determination of the resistance to static indentation

EAD 200035-00-0302

Roof and wall systems with hidden fastenings

ǼȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȠȝȑȞȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ:
Ǽȁȅȉ EN 13162

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Eȁȅȉ EN 13163

Ǽȁȅȉ EN 13164

Ǽȁȅȉ EN 13165

Ǽȁȅȉ EN 13166
Ǽȁȅȉ EN 13167
Ǽȁȅȉ EN 13168
Ǽȁȅȉ EN 13169

Ǽȁȅȉ EN 13170

Ǽȁȅȉ EN 13171

3

ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
ȠȡȣțĲȩȝĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
įȚȠȖțȦȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation
products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS)
products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
İȟȘȜĮıȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation
products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS)
products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
ȐțĮȝʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation
products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU)
products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
ȟȣȜȩȝĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
įȚȠȖțȦȝȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ(EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products
for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
įȚȠȖțȦȝȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products
for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) Specification
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ
ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
ĲȘȢ ʌĮȡ.2.
3.1
ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȝİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ (ȕȜȑʌİ İįȐĳȚȠ 2.4.1 ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 9229).
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3.2
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȞĮ ȝİȚȫıȠȣȞ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĲȚȢ
ȝȠȞȦĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ Įʌȩ ĲȘ ȤȘȝȚțȒ ĲȠȣȢ ĳȪıȘ Ȓ / țĮȚ ĲȘ ĳȣıȚțȒ ĲȠȣȢ įȠȝȒ (ȕȜȑʌİ Ȁİĳ.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıİ ĳȪȜȜĮ/ʌȜȐțİȢ,
ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȘȜȦȝȑȞȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡȝȚțȒȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ ȜD0,060
W/mK țĮȚ įȘȜȦȝȑȞȘ șİȡȝȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RD0,25 m2K/W, Ȓ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌȡȩĲȣʌȠ ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.3
ȊȖȡȠȝİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ (Ǽȁȅȉ 1415)
ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ ȕȜȑʌİ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȝȩȞȠȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Ǿ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ ȜȩȖȠ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȦȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲȝȫȞ W ıİ gr/ȫȡĮ
ʌȡȠȢ ĲȠ ȡȣșȝȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠ ȃ ıİ m3/ȫȡĮ įȘȜĮįȒ W/N ıİ gr/m3.
ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ İȞȚĮȓȦȞ țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣȝʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ
ȝȐȗĮ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ:


ȋȫȡȠȢ ȤĮȝȘȜȒȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N  2.5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲȝȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ.



ȋȫȡȠȢ ȝȑıȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2.5 < W/N  5 gr/m3.



ȋȫȡȠȢ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 5.0 < W/N  7.5 gr/m3.



ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N > 7.5 gr/m3.

ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲȠȓțȘıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȡȣșȝȠȓ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.


ȀĲȓȡȚĮ ȤĮȝȘȜȒȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖȡĮĳİȓȦȞ ʌȠȣ įİȞ țȜȚȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ, ĲĮ ıȤȠȜİȓĮ
ȘȝİȡȒıȚĮȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ, ȠȡȚıȝȑȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İȟȠʌȜȚıȝȑȞİȢ ȝİ İȜİȖȤȩȝİȞȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıȝȩ țĮȚ İȚįȚțȐ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲȝȫȞ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ ȝȩȜȚȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ
(ʌ.Ȥ. ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ țȠȣȗȓȞĮȢ).



ȀĲȓȡȚĮ ȝȑıȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țȠȣȗȓȞİȢ țĮȚ ȠȚ ȣȖȡȠȓ ȤȫȡȠȚ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ.



ȀĲȓȡȚĮ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ȝİ ȝȑĲȡȚȠ ĮİȡȚıȝȩ, ȝİ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ
țĮșȫȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ.



ȀĲȓȡȚĮ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ țĲȓȡȚĮ, țȪȡȚĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȝİ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ Ȓ țĲȓȡȚĮ
țȠȜȣȝȕȘĲȘȡȓȦȞ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ Ș ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ țİĳȐȜĮȚȠ, İȓȞĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ țĮȚ
įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ ıȤİĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.

4.1 ȅȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȅ ȝİȜİĲȘĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪ ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1.1 ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȉĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȠȣ Ȁİĳ. 2.
4.1.2 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ȉĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǽǹ ĲȦȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.

4.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ǹțȠȜȠȣșİȓ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ. Ǿ
ĮȞĮĳȠȡȐ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȒ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȒ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ıȣȞȒșȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ.
4.2.1 ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ/ȝȠȡĳȒ
Į) ȀȣȥİȜȠİȚįȠȪȢ ıȪıĲĮıȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ:


ǻȚȠȖțȦȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȜȠȣʌȦĲȒ (EPS)



ǻȚȠȖțȦȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ʌȜȐțİȢ (ǼPS)



ǼȟȘȜĮıȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (XPS)



ǹĳȡȩȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ (PUR)



ĭĮȚȞȠȜȚțȩȢ ĮĳȡȩȢ (PF)

ȕ) ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ:


ǻȚȠȖțȦȝȑȞȠȢ ĭİȜȜȩȢ (ICǺ)



ȄȣȜȩȝĮȜȜȠ (WW)



ǴȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF)

Ȗ) ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ țȣȡȓȦȢ ıȪıĲĮıȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ:
10
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ȆİĲȡȠȕȐȝȕĮțĮȢ Ȓ ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮȢ (ȂW)



ǻȚȠȖțȦȝȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ (EPB)



ǻȚȠȖțȦȝȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.2 ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ șȜȚʌĲȚțȒ ĲȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ EOTA TR007 (ʌȓȞĮțİȢ 1 & 4)
ǼʌȓʌİįȠ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

ĭȠȡĲȓĮ (ȃ)

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĳȠȡĲȓȠȣ ȤȡȒıĲȘ

ĭȠȡĲȓȠ
ȤȡȒıĲȘ

L1

70 ± 1

ȇ1

ȋĮȝȘȜȩ

L2

150 ± 1

ȇ2

ȂȑıȠ

L3

200 ± 1

ȇ3

ȀĮȞȠȞȚțȩ

L4

250 ± 1

ȇ4

ȊȥȘȜȩ

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ
ȂȘ ʌȡȠıȕȐıȚȝȠ
ȆȡȠıȕȐıȚȝȠ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ȆȡȠıȕȐıȚȝȠ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ &
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ʌİȗȫȞ
ȉĮȡĮĲıȩțȘʌȠȚ, ʌȡȐıȚȞİȢ &
ĮȞİıĲȡĮȝȝȑȞİȢ ȠȡȠĳȑȢ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ȝİȜȑĲȘ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.
4.2.3 ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ «įȘȜȦȝȑȞȘ ĲȚȝȒ» șİȡȝȚțȒȢ
ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȜD)
ǻȘȜȦȝȑȞȘ ĲȚȝȒ șİȡȝȚțȒȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ ȜD İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ȝİĲȡȒıİȚȢ ıİ İȚįȚțȑȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȑȞĮ İʌȓʌİįȠ İȝʌȚıĲȠıȪȞȘȢ 90%,ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ.
4.2.4 ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ
ȅ įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ ĮȣĲȩȢ ȚıȤȪİȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ,
ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮİȡȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȝİȜİĲȘĲȒ.
4.2.5 ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣȢ
Į) ǿȞȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ:


ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȝİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ



Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ



ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ ȝȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘȝȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, ȝİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȣĮȜȠʌȓȜȘȝĮ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡȝȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȩʌȠȣ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.

ȕ) ȆȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ:
x

ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȐțİȢ (țĮȜȠȣʌȦĲȐ),

x

ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ıİ țȠĳĲȑȢ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ ȠȡșȠȖȦȞȚțȐ ʌȡȓıȝĮĲĮ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ
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x

ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ȝİ țİțȜȚȝȑȞȘ ĲȘ ȝȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ

x

ĳȑȡȠȣȞ ȠȡșȦȖȦȞȚțȑȢ ĮțȝȑȢ

x

ĳȑȡȠȣȞ ʌĮĲȠȪȡĮ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ
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Ȗ) ȆȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡȝȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.
į) ȆȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦȝȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ Ȓ įȚȠȖțȦȝȑȞȠ ȖȣĮȜȓ Ȓ įȚȠȖțȦȝȑȞȠ ĳİȜȜȩ ıİ
ʌȜȐțİȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ ȝİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:


ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)



ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣȝʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ

4.3 ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıȝȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. Ǿ
İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪȢ ĲȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ
įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (ȝȘȤĮȞȚțȑȢ, ȣȖȡȠșİȡȝȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘȝȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ
ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ șİȡȝȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ șİȡȝȠįȚĮĳȣȖȒȢ) ȖȚĮ
ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3).
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȚȞ ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țȜȓıİȚȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌĮȡ. 4.2.5ȕ).
ȆİȡȚııȩĲİȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌĮȡȑȤİȚ İʌȓıȘȢ Ƞ ȀȫįȚțĮȢ ǼĳĮȡȝȠȖȒȢ
Ǽȁȅȉ 1415: Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings -- ȀȫįȚțĮȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦȝȐĲȦȞ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ (ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ). ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ. ǼʌȓıȘȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-0601-01 & Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ
ĲȘȞ țȜȚȝĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ. ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡȝȚțȒ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ İȟȦȖİȞİȓȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ:
1. ĭȦĲȚȐ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ, șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȝȘ
ĮȞĮĳȜȑȟȚȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, Įʌȩ ȝȘ ĮȞĮĳȜȑȟȚȝĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
țȠȞȚȠįȑȝĮĲĮ țȐșİ ĳȪıȘȢ, țȠȞȚȐȝĮĲĮ, İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ țĮȚ ȤĲȚıĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.. ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȠȡȚıȝȠȪȢ
ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13501-1.
2. ǳȤȠȢ
ǼȞȓȠĲİ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȝİ
ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ĮȣĲȐ ȞĮ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ țĮȚ ıĲȘȞ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȐȞİıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
ȝİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
3. ȊȖȡȠșİȡȝȚțȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
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ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȚțȒȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȣȖȡĮıȓĮ
Ȓ ıȣȝʌȣțȞȫıİȚ ȣįȡĮĲȝȠȪȢ, ĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣȟȘȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĳȡȐȖȝĮĲĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ
șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ȣȥȘȜȫȞ
ʌȣțȞȠĲȒĲȦȞ,
țȜİȚıĲȫȞ
țȣȥİȜȫȞ
țĮȚ
ȤĮȝȘȜȒȢ
ȣįĮĲĮʌȠȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
4. ĬİȡȝȠțȡĮıȚĮțȑȢ įȚĮțȣȝȐȞıİȚȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ)
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝİ ȝİȖȐȜȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡȝȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
İȜİȪșİȡĮ ĮȞȐȝİıĮ ıİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȩıșİĲİȢ ĲȐıİȚȢ țȣȡȓȦȢ
ıĲȚȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5. ǻȡȐıİȚȢ Įʌȩ ȞİțȡȐ ĳȠȡĲȓĮ
ȅȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ȦĳȑȜȚȝĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ĲĮ
ȓįȚĮ ȕȐȡȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ. ȉȠ ȓįȚȠ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ
șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ʌȠȣ ȝİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĳȠȡĲȓĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȡȑʌİȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ, ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȠȣȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
6. ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȀȐȝȥȘ
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮțİțȠȝȝȑȞȠ ȣʌȩıĲȡȦȝĮ, ʌ.Ȥ. ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒȢ
ȜĮȝĮȡȓȞĮ, ıțİȜİĲȠȓ ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȐȝȥȘ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣʌȩıĲȡȦȝĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ǼȞįİȤȩȝİȞȘ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ șİȡȝȠȖȑĳȣȡİȢ, ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ, șȪȜĮțİȢ ıĲȐıȚȝȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞİȤȒ İʌĮĳȒ ȝİ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ.
7. ȋȘȝȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ & ĲĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲĮ țĮȪıȚȝĮ țĮȚ ıĲĮ
ȜȚʌĮȞĲȚțȐ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȤȘȝȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ ȤȡȒıȚȝȠȣȢ ıĲȚȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ.
8. ȋȡȩȞȠȢ
ȉĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ.
ǼʌȚȕĮȡȣȞĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İȓȞĮȚ Ș ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣȢ ȝİ șȪȜĮțİȢ
ıĲȐıȚȝȠȣ ȞİȡȠȪ.

4.4 ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ
ȅȚ țȐĲȦșȚ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ) ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıĮĳȫȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȣȖȡȠșİȡȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ. ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ. ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȜȜĮȖȒ ıİ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ
ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ İʌȚȕȐȜİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ.
ȉĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ įȫȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲȝȠȪȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȘ įȚĮʌȩĲȚıȒ ĲȠȣȢ ȝİ ȞİȡȐ, Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ
ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ İʌǯ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ ĲȠȣȢ, ȩĲĮȞ İʌ’
ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮȝȝȑȞȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ), țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĳȣĲİȝȑȞȦȞ įȦȝȐĲȦȞ.
4.4.1. ĭȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ
ȍȢ ĳȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ ȞȠİȓĲĮȚ ȑȞĮ ȜİʌĲȩ ıĲȡȫȝĮ ȣȜȚțȠȪ ȝİ ȝİȖȐȜȘ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ șİȡȝȩĲİȡȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȣȟȘȝȑȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ İȝʌȠįȓȗİȚ ĲȠȣȢ
ȣįȡĮĲȝȠȪȢ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȥȣȤșȠȪȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
3.3) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ įȚȐĳȠȡĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ
İȟȒȢ:


ǹıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘȝĮ



ǹıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ İȞįȚȐȝİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ



ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠȝİȡȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȝİ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ ȝȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.



ǼȚįȚțȐ ȣȖȡȐ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȦȝȐĲȦȞ (ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȠʌȜȚıȝȩ) (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ETAG 005)
ȝİ ȕȐıȘ:
o

īĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮȜȪȝĮĲĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ʌȠȜȣȝİȡȑȢ

o

ǹțȩȡİıĲİȢ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ, İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ ȝİ İȪțĮȝʌĲȠ ȣĮȜȩʌȜİȖȝĮ

o

ǼȪțĮȝʌĲȠ ĮțȩȡİıĲȠ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ

o

ȆȠȜȣȝİȡȑȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ șİȡȝȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

o

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ

o

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮȜȪȝĮĲĮ

o

ȆȠȜȣȝİȡȒ įȚĮıʌȠȡȐȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ.
4.4.2. ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 țĮȚ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ ĲȠ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıȘ
įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıĲİȓ ȝİ Ȟİȡȩ
țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦȝĮ (ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ įȫȝĮĲȠȢ). ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ȣȖȡȠȪ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
1. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦȝȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠȝİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ İȞįȚȐȝİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘȝȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ ȣįȡĮĲȝȠȪ.
2. ǹʌȩ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȠʌȑȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ 30 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 100
ȑȦȢ 120 ĮȞȐ m2) ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘȝȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȝİ șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ ȝİ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ Ȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠ ıĲȑȖȞȦȝĮ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ.
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4.4.3. ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ
ȈȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĲȪʌȠȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ:


ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ İȖțȜȦȕȚıȝȑȞȠȚ ȣįȡĮĲȝȠȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ.



ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıȐȖİĲĮȚ ĮȑȡĮȢ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 ȝİ 80 m2 țĮȚ Ƞ įİȪĲİȡȠȢ ȑȞĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.4.4. ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ıĲȡȫıȘ, ȩĲĮȞ Ș șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ
ȑȤİȚ İĳĮȡȝȠıșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮȝȝȑȞȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ)
ǼȞįİȚțĲȚțȐ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ :


ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ İȟȘȜĮıȝȑȞȠȣ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm ȝĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ, ȕȐșȠȣȢ ȞİȣȡȫıİȦȢ
6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5000 Nt /m2 .



ǹʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ (įȪȠ ʌȚȜȒȝĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ) ȝİ İȞįȚȐȝİıȘ ıĲȡȫıȘ țȜȦıĲȫȞ
ʌȠȜȣĮȝȚįȓȠȣ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠȝȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1500 Nt /m2



ǼȚįȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ĮȞĲȚȡȚȗȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıİ ĳȣĲİȝȑȞĮ
įȫȝĮĲĮ.

4.4.5. ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ
ȆȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ĲȠȣ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
4.4.6. ȆȓȜȘȝĮ Įʌȩ ȝȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2
ȉȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȠ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚįİȡȝȓįĮȢ ĲȠȣ Įʌȩ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
4.4.7. ȂİȝȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȘ İʌȓ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ȂİȝȕȡȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚİȜİȪıİȦȢ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ.
4.4.8. ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ:


ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦȝȑȞȘȢ
șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

Ȓ

İȜĮıĲȠȝİȡȠȪȢ

ĮıĳȐȜĲȠȣ

ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞİȢ

x

Ȃİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

x

ǹțȩȜȜȘĲİȢ ȝİ ʌĮȡİȝȕȠȜȒ ʌȚȜȒȝĮĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.6



ȂİȝȕȡȐȞİȢ PVC,PVC-P HDPE, TPO/FPO, ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞİȢ ĮțȩȜȜȘĲİȢ (İȜİȪșİȡİȢ).



ȂİȝȕȡȐȞİȢ EPDM (ASTM D-1418)

İʌȓ

ĲȘȢ
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ǼȚįȚțȐ ȣȖȡȐ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȦȝȐĲȦȞ (ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȠʌȜȚıȝȩ) ȝİ ȕȐıȘ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ETAG 005):
o

īĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮȜȪȝĮĲĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ʌȠȜȣȝİȡȑȢ

o

ǹțȩȡİıĲİȢ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ, İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ ȝİ İȪțĮȝʌĲȠ ȣĮȜȩʌȜİȖȝĮ

o

ǼȪțĮȝʌĲȠ ĮțȩȡİıĲȠ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ

o

ȆȠȜȣȝİȡȑȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ șİȡȝȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

o

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ

o

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮȜȪȝĮĲĮ

o

ȆȠȜȣȝİȡȒ įȚĮıʌȠȡȐȢ

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

4.4.9. ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡȝʌȚȜȠıțȣȡȩįİȝĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ȑĲȠȚȝĮ țȠȞȚȐȝĮĲĮ
ȀĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’
İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚȝȦȞ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813, țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȜȠȖȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ
ıȒȝĮȞıȘ CE.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȓ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (İțĲȩȢ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȐ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ
țȜİȚıĲȒȢ țȣȥȑȜȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.2.1Į) ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİȝĮ Įʌȩ İȜĮĳȡȩʌİĲȡĮ Ȓ Įʌȩ
ʌİȡȜȓĲȘ ȖȚĮĲȓ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ȝİȖȐȜİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȝȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ
ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ. īȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȜȩȖȠ, ʌȡȠĲȚȝȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚȝȦȞ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ ȝİ ȝȘ
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ İȜĮĳȡȠȕĮȡȒ ĮįȡĮȞȒ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦȝȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȉĮ ȑĲȠȚȝĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲĮ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ țȜȓıİȦȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȝȘȜȑȢ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ.

4.5 ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
4.5.1. ȀȩȜȜİȢ
Į) ǹıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ȝİ įȚĮȜȪĲȘ, șİȡȝȒȢ Ȓ ȥȣȤȡȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ȕ) ǹıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȑȢ
Ȗ) ȈȣȞșİĲȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ ȝİ įȚĮȜȪĲȘ Ȟİȡȩ
į) ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠȝİȡȒ țȩȜȜĮ
4.5.2. ȂȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ (EAD 200035-00-0302)
(ȕȜȑʌİ ıȤȒȝĮĲĮ 3 ȑȦȢ 6, ıȤȒȝĮ 7, ıȤȒȝĮ 12 țĮȚ 14)
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ Įʌȩ ıĲİȜȑȤȘ (ȕȓįİȢ) ıȪȞįİıȘȢ ĮȣĲȫȞ ȝİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
țĮĲĮıțİȣȒ įȚĮ ȝȑıȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮȝȓįȚȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ȠʌȑȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ.
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ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ȠȚ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ Ȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞİȢ ȝİ țȡȐȝĮ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ – ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐȝİĲȡȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 70 mm țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȠȝȩțİȞĲȡİȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȚȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȝİȞİȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ıțȐĳȘ Ȓ İȟȐȖȦȞȘ
țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ ʌȜȘȖȦșİȓ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ, ȜȩȖȦ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ ĲȘȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ȡȠįȑȜĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ ȝİ 0,75 mm țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ ĮțȝȑȢ.
ȅȚ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ (ʌȐȞĲȠĲİ ȝİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ), ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȚıȠįȪȞĮȝȘ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıĲȡȠȖȖȣȜȒȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ.
4.5.3. ǼȜĮĳȡȐ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖȝĮĲĮ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ)

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

īĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ İȞ șİȡȝȫ (Ǽȁȅȉ EN 10244-2: Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings
on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡȝȐĲȦȞ ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıȣȡȝȐĲȦȞ ȝİ ȝȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ ȝȑĲĮȜȜĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ Ȓ
țȡĮȝȐĲȦȞ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ) ıȣȖțȠȜȜȘĲȐ ıȪȡȝĮĲĮ ĭ  1,2 mm ȝİ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ ȕȡȩȤȠ 25x50 mm ıİ ĳȪȜȜĮ Ȓ
ȡȠȜȐ.

4.6 ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - įİȓȖȝĮĲĮ
ǵȜĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖȝĮĲĮ, İĳȩıȠȞ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȓıȘȝĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ (ȕȜ. İʌȩȝİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ). ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓȝȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȜȜĮȖȒȢ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
ȅ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ ıȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȝȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.7 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014
(ȅJ EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ)
305/2011.
Ǿ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ Ș ıȒȝĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ
ʌȡȠȧȩȞ (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ
įȫȝĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ).
īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ. .
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ĲĮ «ǼȚįȚțȐ ȣȖȡȐ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȦȝȐĲȦȞ» ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ETAG 005 Ȓ ıȤİĲȚțȠȪ ǼȖȖȡȐĳȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ (EAD) țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĮȣĲȑȢ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Ȓ ȐȜȜȠ ȚıȠįȪȞĮȝȠ ĲȡȩʌȠ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ
İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. ȝȠȞȦĲȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ ȝİ ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțȝȑȢ, ıĳȡĮȖȚıȝȑȞİȢ ĮʌĮȡĮȝȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ ȝİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ
șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦȝȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, Ƞ İʌȚȕȜȑʌȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ
ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚȝȫȞ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [49]) .
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4.8 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐȝİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ
ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐȝĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıȝȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠȝȠİȚįİȓȢ ȠȝȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩȝȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

4.9 ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȠĳİȓȜȠȣȞ :
Į)

ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȑıĮ
ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞĮ ȚțȡȚȫȝĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıȝȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖȝĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ İȜĮȤȓıĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 4 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ țĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȪȝȕĮıȘ. ȉȠ įİȓȖȝĮ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ
ȝȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȞĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ
ĮȣĲȩ.

4.10 ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȝȘȝĮĲȚțȐ țĮĲȐ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ ȩȝȦȢ ĲȝȒȝĮĲĮ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȐșİ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ȞĮ
ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȝȩȜȚȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȝȠȞȦșİȓ, ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ, ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ȣȖȡĮıȓĮ İțĲȩȢ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȠȡȓȦȞ
(ȩʌȠȣ ĮĳȠȡȐ) țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ - İȜİȖȤșİȓ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ.
ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝȑȡȚȝȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȝİıȘ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İʌȠȝȑȞȦȞ ıĲĮįȓȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘȞ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.

4.11 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İțĲİȜİıȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ǼȡȖĮıȓİȢ șİȡȝȠȝȠȞȫıİȦȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ıĲĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ șİȡȝȠȝȠȞȫȞȠȞĲĮȚ ȑȤİȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, țȠȞȚȠįİȝȐĲȦȞ țĮȚ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 28
ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȩȞ ȣȖȡĮıȓĮ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȉĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲİȖȞȐ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ĲĮ ıĲȡĮȖȖȓıȝĮĲĮ İʌȩȝİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȜȪȝȝĮĲĮ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡȝȠȝȠȞȫıİȦȞ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȫȞ ĲȠȣȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ, ȝİ įȚĮĳȠȡȐ
ȝȓĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ İȡȖȐıȚȝȘȢ ȘȝȑȡĮȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
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ȆȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ ȝȑıĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ
ʌȐȞȦ ıİ ĮțȐȜȣʌĲİȢ ȝȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıțȜȘȡȐ įȐʌİįĮ (ȟȪȜȚȞĮ
ȝĮįȑȡȚĮ, ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ țȜʌ.).
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝȑȡȚȝȞĮ ȫıĲİ, ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȞĮ
ȝȘȞ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ įȣıȝİȞİȓȢ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ.

4.12 ȋȐȡĮȟȘ - ȑȜİȖȤȠȢ - ĮʌȠįȠȤȒ
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȫıĲİ Ș țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ
ȝȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ șİȡȝȠȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ıʌĮĲȐȜȘ .ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ
ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ ıțİȜİĲȫȞ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȠȡȠĳȫȞ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡȝȠȓ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝȚțȡȐ țȠȝȝȐĲȚĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓȝİĲȡȠ țĮȚ ȠȚ ȐıțȠʌȠȚ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȓ ĲȦȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ: Ș țĮȜȜȓĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ İʌĮĳȒ ȝİ ĲĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȠȚ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșȝİȢ țĮȚ
ȠȚ ıȦıĲȑȢ țȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ıȒȝĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝİ ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȝİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ/İʌȓȕȜİȥȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ ȞĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ, ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ.

4.13 ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ
ȅ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ǲȡȖȠȣ.
ȆȜĮȓıȚĮ ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ, ȥİȣĲȩțĮııİȢ, ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ıțİȜİĲȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȠȡȠĳȫȞ, ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ, ʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȐȞȦ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲĮ įȫȝĮĲĮ, ĲĮ ʌĮĲȫȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ
ıĲȑȖİȢ, țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, ĮİȡĮȖȦȖȠȓ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țȜʌ. ʌȠȣ įȚĮĲȡȣʌȠȪȞ ĲȚȢ șİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȝİ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ țİȞȐ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ȖȚĮ ȞĮ șİȡȝȠȝȠȞȦșȠȪȞ țĮȚ ĮȣĲȐ
țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ıĲȐįȚȠ İȡȖĮıȚȫȞ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ.

4.14 ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ıĲȡȦșȠȪȞ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȑȢ, ȖİȡȑȢ,
İʌȓʌİįİȢ, ȠȝĮȜȑȢ, țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ,
ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ, ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣʌĮȓĲȚĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȊȖȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȪȖȡĮȞıȘ țĮȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıȠȣȞ
ĲİȜİȓȦȢ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ, ıĮșȡȐ ĲȝȒȝĮĲĮ,
İȟȠȤȑȢ, ȠȡȣțĲȑȜĮȚĮ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȞĮ ȖİȝȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȜİʌĲȐ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ.
ǵȝȠȚĮ ȝİ ȜİʌĲȐ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ Ȓ ȜİʌĲȐ ʌȠȜȣȝİȡȚțȐ țȠȞȚȐȝĮĲĮ ȞĮ ȖİȝȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ İțĲİĲĮȝȑȞİȢ
ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ.
ȀĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚıțİȣȑȢ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ıĲȚȢ İʌȚıțİȣĮȗȩȝİȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȞĮ ȝȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ İʌȚįİȡȝȓįĮ (ʌȑĲıĮ) Įʌȩ ȟİȤİȚȜȓıȝĮĲĮ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ.
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ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ȕĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ
ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ)

5

ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȀǼȃǹȀ.

ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ ĲȠȣȢ, ıİ įȫȝĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%.

5.1

5.1.1 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȝİ țȜȓıȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂȘ ȕĮĲȩ įȫȝĮ) ȝİ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L1 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ.
5.1.2

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȝİ țȜȓıȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ
įȫȝĮĲȠȢ,


ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȟȪȜȚȞȠ Ȓ ȐțĮȝʌĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ 1 țĮȚ 2 ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ. ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĮȣĲȩ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ȝȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ȑȤİȚ
İȝʌȠĲȚıĲİȓ ȑȞĮȞĲȚ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ ȝȪțȘĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠȝĮ.



ȂİĲȐ ĲȘ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ
1 țĮȚ 2 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȝȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.



Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ıĲȡȫıȘ ȝİ șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
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1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
2. ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ
ȖĮȡȝʌȚȜȠıțȣȡȩįİȝĮ
3. șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
4. ĳȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ
7. țȩȜȜȘıȘ ȝİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
8. țȩȜȜȘıȘ ȝİ șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠ
8.1 ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (PRIMER)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

9. ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
10. ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȝİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
17. ȝİĲĮȜȜȚțȒ ȣįȡȠȡȡȠȒ
18. İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮȝĮ
3.1 șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
3.2. șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
șİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ
ȉȠ ıȤȒȝĮ 1 įȚĮĳȑȡİȚ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 2 ȝȩȞȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ.
ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 5.1.1 țĮȚ 5.2.2 ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 2 (ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ).
ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȝİ țȜȓıȘ, ȝİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕĮĲȐ
įȫȝĮĲĮ), ȝİ ıĲȘșĮȓȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ L2, L3 & L4 ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
5.1.3 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
Ǿ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȠȞȚȩįİȝĮ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ȩʌȦȢ ȖĮȡȝʌȚȜȠıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ
İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ ʌ.Ȥ. țȩțțȠȣȢ įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ (İțĲȩȢ İȟĮȚȡȑıİȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.3.9)
ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ (ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ) ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ
ĮȡȝȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐȝİıȠȚ ĮȡȝȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘȝĮĲȚȗȩȝİȞȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ
İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.
ȊȜȚțȩ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ: įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.
5.1.4 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
Ǿ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȡȝʌȚȜȠıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ țȩțțȠȣȢ ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ ĮȡȝȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐȝİıȠȚ ĮȡȝȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș
įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘȝĮĲȚȗȩȝİȞȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ ȝİ ʌĮȡİȝȕȠȜȒ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.3.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ). ȉȠ ȣȜȚțȩ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȐ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ
țȜİȚıĲȒȢ țȣȥȑȜȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.1.1(Į).
ȂİĲĮȟȪ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.3.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).

șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ

ʌĮȡİȝȕȐȜȜİĲĮȚ

ıĲȡȫıȘ

ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ
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5.1.5 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ:
1. ȅȚ įȠțȠȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞİıĲȡĮȝȝȑȞȠȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ĲȦȞ İȟİȤȩȞĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ įȠțȫȞ.
2. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȐ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ țȜİȚıĲȒȢ
țȣȥȑȜȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.1.1(Į) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȝİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 5 cm İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ. ȉȠȪĲȠ ıȘȝĮȓȞİȚ
ȩĲȚ:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Į.

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.5
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ) țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıȝȠȪȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȞĮ țȜİȓıȠȣȞ ȝİ ȝĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȠ ʌȑȡĮıȝĮ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ țĮȚ Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ șİȡȝȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒȝĮĲĮ 9 ȑȦȢ 12 ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).

ȕ.

İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ:

-

Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ țȠȞȓĮȝĮ İʌȓȤȡȚıȘȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 4 cm

-

Ȓ ȞĮ İʌȚȤȡȚıĲİȓ ȝİ İȚįȚțȩ țȠȞȓĮȝĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ıȠȕȐȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝİ ȕȐıİȚ ĲȠȞ
ʌİȡȜȓĲȘ, ȕİȡȝȚțȠȣȜȓĲȘ, țĲȜ. ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

-

Ȓ ȞĮ İʌİȞįȣșİȓ ȝİ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ

-

Ȓ ĲȑȜȠȢ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ İʌȑȞįȣıȘ ʌ.Ȥ. ʌȣȡȐȞĲȠȤȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.

3. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ įȠțȠȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ İȟȑȤȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ
țĮȚ ĮȣĲȠȓ ȞĮ șİȡȝȠȝȠȞȦșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ Ȓ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
5.1.6 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
1. ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ: ȃĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ʌȜȐțĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ
ĳȑȡİȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ (ʌ.Ȥ. ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȜȠȣȝȚȞȩȤĮȡĲȠ Ȓ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ȡİȣıĲȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ).
2. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐȝİıĮ ıĲĮ įȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌ.Ȥ. ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȚ ĮȣĲȐ ȞĮ ȑȤȠȣȞ șİȡȝȠȝȠȞȦșİȓ ȝİ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
3. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, ȫıĲİ ȝİ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌ.Ȥ. ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ȞĮ ıȣȝʌȚİıșİȓ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
țİȞȐ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȢ ȝȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țİȞȫȞ țĮșȓıĲĮĲĮȚ İʌȚĲĮțĲȚțȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ (ʌȠȣ țĮȞȠȞȚțȐ șĮ ȝİȚȦșȠȪȞ ȝİ ĲȘ ıȣȝʌȓİıȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡȝȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ ȝİ ȝİĲȐȕĮıȘ.
4. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ țĮșȠȡȚıșİȓ țĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ șȑıȘȢ
ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ įȡȩıȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ʌȜĮțȫȞ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌ.Ȥ. ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȐȤȠȣȢ țĮĲȐ ʌȠȜȪ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ
įȠțȫȞ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌ.Ȥ. ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ȫıĲİ
ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ʌȜȐțĮ ıȣȝʌȚİȗȩȝİȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
5. Ǿ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝİ ʌȜȐțİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌ.Ȥ. ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ ʌȠȣ
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ ıțİȜİĲȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ.
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(ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒȝĮĲĮ 13 ȑȦȢ 14 ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
5.1.7

ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ıȘȝİȓȦȞ įȫȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡȝȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȜȑʌİ İȞįİȚțĲȚțȐ Ǽȁȅȉ 1415 ȀȫįȚțĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦȝȐĲȦȞ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ țĮȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ:


ȖȚĮ ĲȘ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ: ıȤȒȝĮĲĮ 12.14, 12.16, 12.18



ȖȚĮ ĲȚȢ șİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ ĮȡȝȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ: ıȤȒȝĮĲĮ 12.28 ȑȦȢ 12.39



ȖȚĮ ĲĮ ıĲȩȝȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ: ıȤȒȝĮĲĮ 12.48 ȑȦȢ 12.51



ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȫȝĮ: ıȤȒȝĮĲĮ 12.54 ȑȦȢ 12.57



ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞİıĲȡĮȝȝȑȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ: ıȤȒȝĮ 12.59

ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıİ
įȫȝĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5%

5.2

5.2.1 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1..
1. ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
Į.

Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ İĳĮȡȝȠıșİȓ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ
İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ (İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ) ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ıȘȝİȓȦıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.9
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ)

ȕ.

İʌȓ ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ Ȓ ȩȤȚ ȝİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.2.1 țĮȚ 4.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3

2. ȈȪıĲȘȝĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ
Į.

ȕ.

İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȝİ șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ ȝȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 40% ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ:


Ǽʌȓ ĲȘȢ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ ȝİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ



Ǽʌȓ ĲȠȣ ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ ȣįȡĮĲȝȫȞ

ȝȩȞȠ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ:


ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ



ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲȘȡȓȟİȦȞ:
ǵĲĮȞ Ș șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȜĮțȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȦȢ İȟȒȢ:
ǲȞĮ ıĲȒȡȚȖȝĮ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ țȐșİ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ȝȘ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ
ĲȠȞ ȐȞİȝȠ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ), (ȈȤȒȝĮ 7)
ȈĲȘȞ įİȪĲİȡȘ Ȓ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ):
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6 ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ĮȞȐ m2 ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ıİ ʌȜȐĲȠȢ
1,0 m. (ȈȤȒȝĮ 3)
5 ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ĮȞȐ m2 ıĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȈȤȒȝĮ 3).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ıȤȒȝĮ 4.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ 5 țĮȚ 6.
Ȗ.

İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȝȩȞȠ ȝİ șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠ țĮȚ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ 40% țĮȚ 100% İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȟȪȜȚȞĮ Ȓ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)



(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒȝĮ 8)

ȈȤȒȝĮ 3

ȈȤȒȝĮ 5

ȈȤȒȝĮ 4

ȈȤȒȝĮ 6
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ȈȤȒȝĮ 7

1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
2. ıĲȡȫıȘ İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ
3.1 ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ
3. șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ Ȓ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
6. ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ
7. įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ
8.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

9.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

10. ĳȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ
13. İʌȚįİȡȝȓįĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȦȝȑȞȠ ȤĮȡĲȓ
ȈȤȒȝĮ 8
14. ȟȪȜȚȞȠ țĮįȡȩȞȚ
15. ʌȜĮțȑĲĮ ȝİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ıțȐĳȘ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ıĲȘȡȓȖȝĮĲȠȢ
16. țȠȓȜȘ ȝİĲĮȜȜȚțȒ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ įȚĮĲȠȝȒ
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ǹȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ
ıĲİȖȐȞȦıȘ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ȕȜȑʌİ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİȓȝİȞȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
5.2.2 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒȝĮĲĮ 9 ȑȦȢ 12 ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ:
1.

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

2.

ıĲȡȫıȘ İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ

3.

șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

3.1.

ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ĮıĲĮȡȫȝĮĲȠȢ

4.

șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲȡȫıȘ 9

5.

șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲȡȫıȘ 9

6.

șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ

7.

șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ

8.

įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ

9.

įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ

10.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

11.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

12.

ǻİȞ ĮĳȠȡȐ

13.

ıĳȡȐȖȚıȘ ȠʌȒȢ įȚȩįȠȣ ȠʌȜȚıȝȠȪ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

14.

ȠʌȜȚıȝȩȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ıİ ĮȞĮȝȠȞȒ

15.

ʌȜĮțȑĲĮ ıĲȘȡȓȖȝĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2)

5.2.3 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒȝĮĲĮ 13 țĮȚ 14).
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ȈȤȒȝĮ 14

Ǿ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ 7 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıȣȝʌȚȑȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȞįȚȐȝİıȠ țİȞȩ.
1.

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

2.

ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ

3.

șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

3.1.

ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

4.

įȓȠįȠȢ șİȡȝȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣ 9.

5.

įȓȠįȠȢ șİȡȝȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣ 9.

6.

șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

7.

șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

8.

ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ, ȝȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ

9.

įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ

10.

ʌȡȫĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ
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11.

ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȝİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

12.

įİȞ ĮĳȠȡȐ

13.

ĮȡȝȠȜȩȖȘȝĮ

14.

ʌȜĮțȑĲĮ

15.

İȞįİȚțĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ

5.2.4 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ĮȜȜȐ ȝİ İȞįȚȐȝİıȠ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ țİȞȩ
ȆĮȡȩȝȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1. Ș ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ ĲȦȞ ıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
2. ȉȠ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ țİȞȩ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȐȤȠȢ 4 cm.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒȝĮĲĮ 15 ȑȦȢ 21).
5.2.5 ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ıĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ 1 țĮȚ 2.

ȈȤȒȝĮ 15
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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ȈȤȒȝĮ 18

ȈȤȒȝĮ 19

ȈȤȒȝĮ 20

ȈȤȒȝĮ 21
Ǿ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ 3 țĮȚ 4 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ ȫıĲİ ıȣȝʌȚȑȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
İȞįȚȐȝİıȠ țİȞȩ.
ǹ. țĮĲȠȚțȒıȚȝȠȢ ȤȫȡȠȢ
Ǻ. ȝȘ țĮĲȠȚțȒıȚȝȠȢ ȤȫȡȠȢ
1. ȠʌȑȢ ĮİȡȚıȝȠȪ
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2. șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ
3. șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ
4. șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ȝİ ĳȡȐȖȝĮ ȣįȡĮĲȝȫȞ
5. șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
6. ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮȝĮ
7. ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ
8. ĲȐțȠȢ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

9. įȠțȓįĮ
10. ȐțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
11. İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ

6

ǹʌȠįȠȤȒ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ǻȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ
ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȀĮȝȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ȝȘȤĮȞȚțȩ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ
ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ.
ȅ İʌȚȕȜȑʌȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ țĮȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ȩʌȠĲİ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȆȡȚȞ ȞĮ İĳĮȡȝȠıșİȓ Ș İʌȩȝİȞȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ, İȐȞ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, ıĲȘ ȝȐȗĮ țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ
ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ. ǼʌȓıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȝİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ țİȞȠȪ
ȩʌȠȣ ĲȩĲİ șĮ İȝĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ȝİĲȐȕĮıȘ.
ȅ İʌȚȕȜȑʌȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ıȪȝȕĮıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȑȤİȚ
ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡȝȠȖȡĮĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ
ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [49]), İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȝĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ ȝȩȞȦıȘȢ, șİȡȝȠȖȑĳȣȡİȢ, įȚĮȡȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ
ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȚıĲȦȝȑȞȘȢ țĮțȠĲİȤȞȓĮȢ, ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ
ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮȝȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ıİ ĲĮțĲȚțȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
İȡȖĮıȚȫȞ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠȝĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, ȞĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȞĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, ȞĮ
ĮʌȠțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐȝİıĮ ĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ șİȡȝȠȝȠȞȦȝȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ
ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡȝȚțȒȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲȠȢ țȜʌ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ - ĮȞĮțȪțȜȦıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȖİȞȚțȒ țĮȚ İȚįȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹ.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ
ǹĲȠȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȦȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96 țĮȚ Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):


ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ: Ǽȁȅȉ EN 863 Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚȝȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks -īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ: Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets -- ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ: Ǽȁȅȉ EN ISO 20345 - Personal protective equipment - Safety footwear ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

Ȗ) ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲȝȠȪȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȐ
țĮșĮȡȚıĲȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȝȑȡȘ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1]

Ǽȁȅȉ EN ISO 7345 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ - ĭȣıȚțȐ ȝİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ -- Thermal insulation - Physical
quantities and definitions

[2]

Ǽȁȅȉ EN ISO 9251 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ ȁİȟȚȜȩȖȚȠ -- Thermal insulation - Heat transfer conditions and rpoperties of materials - Vocabulary

[3]

Ǽȁȅȉ EN ISO 9288 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ ȝİȖȑșȘ țĮȚ
ȠȡȚıȝȠȓ -- Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions

[4]

Ǽȁȅȉ EN ISO 9346 ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ȝȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ ȝİȖȑșȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ -Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities for mass
transfer - Vocabulary

[5]

Ǽȁȅȉ EN 1602 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠȝȚțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĳĮȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ -- Thermal insulating products for building applications - Determination of
the apparent density

[6]

Ǽȁȅȉ EN 1603 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50%
ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ) -- Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/ 50 % relative humidity)

[7]

Ǽȁȅȉ EN 1604 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȣʌȩ țĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ -- Thermal
insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified
temperature and humidity conditions

[8]

Ǽȁȅȉ EN 1605 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡȝȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ -- Thermal
insulating products for building applications - Determination of deformation under specified
compressive load and temperature conditions

[9]

Ǽȁȅȉ EN 1606 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠȝȚțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıȝȠȪ ȝİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ -- Thermal insulating products for building applications - Determination
of compressive creep

[10]

Ǽȁȅȉ EN 1607 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȝİĲĮȟȪ ȩȥİȦȞ İĳİȜțȣıȝȩ -- Thermal insulating products for building applications Determination of tensile strength perpendicular to faces

[11]

Ǽȁȅȉ EN 1608 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠȝȚțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ -- Thermal insulating products for
building applications - Determination of tensile strength parallel to faces

[12]

Ǽȁȅȉ EN 1609 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ ȝİ ȝİȡȚțȒ İȝȕȐʌĲȚıȘ -- Thermal insulating products for building
applications - Determination of short term water absorption by partial immersion

[13]

Ǽȁȅȉ EN 822 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȝȒțȠȣȢ țĮȚ
ʌȜȐĲȠȣȢ -- Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width

[14]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ -Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness
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[15]

Ǽȁȅȉ EN 824 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ -- Thermal insulating products for building applications - Determination of
squareness

[16]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıĲȘ șȜȓȥȘ -- Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour

[17]

Ǽȁȅȉ EN 12085
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ
ȖȡĮȝȝȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚȝȓȦȞ -- Thermal insulating products for building applications Determination of linear dimensions of test specimens

[18]

Ǽȁȅȉ EN 12086
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĮĲȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ -- Thermal insulating products for building applications - Determination of water
vapour transmission properties

[19]

Ǽȁȅȉ EN 12087
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȪįĮĲȠȢ ȝİ İȝȕȐʌĲȚıȘ -- Thermal insulating products for building
applications - Determination of long term water absorption by immersion

[20]

Ǽȁȅȉ EN 12088
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȝİ įȚȐȤȣıȘ -- Thermal insulating products for building applications Determination of long term water absorption by diffusion

[21]

Ǽȁȅȉ EN 12089
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ įȚȐĲȝȘıȘ -- Thermal insulating products for building applications - Determination
of bending behaviour

[22]

Ǽȁȅȉ EN 12090
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ įȚȐĲȝȘıȘ -- Thermal insulating products for building applications - Determination
of shear behaviour
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ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ EN 12091
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȥȪȟȘ-ĮʌȩȥȣȟȘ -- Thermal insulating products for building applications Determination of freeze-thaw resistance

[24]

Ǽȁȅȉ EN 12667, ĬİȡȝȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ șİȡȝȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȝİ ĲȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘȢ șİȡȝȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȡȠȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ ȝȑıȘȢ șİȡȝȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ -- Thermal performance of building materials and
products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter
methods - Products of high and medium thermal resistance

[25]

Ǽȁȅȉ EN 12939, ĬİȡȝȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ șİȡȝȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȝİ ĲȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘȢ șİȡȝȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȡȠȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȆĮȤȚȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ ȝȑıȘȢ șİȡȝȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ-- Thermal performance of building
materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and
heat flow meter methods - Thick products of high and medium thermal resistance

[26]

Ǽȁȅȉ EN 13970
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȩʌĮȞĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮĲȝȫȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics

[27]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13984
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ- ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ıĲȡȫȝĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ
ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲȝȫȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics

[28]

Ǽȁȅȉ EN 14695
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅʌȜȚıȝȑȞĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
țĮĲĮıĲȡȦȝȐĲȦȞ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen
sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete Definitions and characteristics
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[29]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14909
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠȝİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȣȖȡȠȝȩȞȦıȘȢ
ĲȠȓȤȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp
proof courses - Definitions and characteristics

[30]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14967
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȣȖȡȠȝȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof courses Definitions and characteristics

[31]

Ǽȁȅȉ EN 15814
ȈĲİȖĮȞȫıİȚȢ ȝİ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ʌȠȜȣȝİȡȒ ĮıĳĮȜĲȚțȐ
- ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ --

[32]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13707
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅʌȜȚıȝȑȞĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ
įȦȝȐĲȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Polymer modified bituminous thick coatings for
waterproofing - Definitions and requirements

[33]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13859-1 ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȊʌȠıĲȡȫȝĮĲĮ ȖȚĮ ĮıȣȞİȤİȓȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ıĲİȖȫȞ -- Flexible sheets for waterproofing Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing

[34]

Ǽȁȅȉ EN 13956
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ- ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ıĲİȖȫȞ- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber
sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics

[35]

Ǽȁȅȉ EN 13967
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠȝİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȤȫȡȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet Definitions and characteristics

[36]

Ǽȁȅȉ EN 13172
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ -- Thermal insulation
products - Evaluation of conformity

[37]

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04 ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȝȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ ȝİ įȚȠȖțȦȝȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıȝȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ -- External wall insulation systems with
expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh reinforced synthetic coatings

[38]

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ 305/2011/ǼǼ ĬȑıʌȚıȘ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ İȝʌȠȡȓĮȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ
įȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

[39]

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ 568/2014/EE ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ V ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 305/2011

[40]

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ 574/2014/EE ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ III ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 305/2011

[41]

KENAK ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

[42]

ȀĲȚȡȚȠįȠȝȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ

[43]

ȃȩȝȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19 ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

[44]

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

[45]

GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive

[46]

GUIDANCE PAPER DCE Marking under the Constructions Product Directive

[47]

ȅįȘȖȓİȢ ĲȘȢ Union Europeenne pour l’ Agrement Technique dans la Construction (UENATC):

[48]

Directives Generales pour l’ agreement des revetements d’ etancheite des toitures

[49]

ȃȩȝȠȢ 4412/2016, «ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ
ȅįȘȖȓİȢ 2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ)». ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159.
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 είναι οι θερμομονώσεις με
βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων των εξωτερικών τοίχων, ως και του τρόπου
εφαρμογής ανάλογα:
-

Του τύπου των τοίχων από πλευράς υλικών και δομής.

-

Της θέσης τοποθέτησης των θερμομονωτικών στρώσεων ως προς τα επί μέρους κατακόρυφα
επίπεδα των τοίχων.

-

Του εκτεθειμένου ή όχι των όψεων στο ανεμοβρόχι και του περιορισμού της διόδου υγρασίας προς το
εσωτερικό.

-

Των απαιτήσεων περιορισμού των θερμικών γεφυρών, των γραμμικών θερμικών απωλειών των
εσωτερικών επιφανειακών συμπυκνώσεων ως και των συμπυκνώσεων υδρατμών στη μάζα των
τοίχων και στα επί μέρους κατακόρυφα επίπεδα αυτών.

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν περιλαμβάνονται τα επιτόπου παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα.
Για την εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής απαιτείται η ύπαρξη μελέτης εφαρμογής μηχανικού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13172

Θερμομονωτικά προϊόντα - Αποτίμηση της συμμόρφωσης -- Thermal insulation
products - Evaluation of conformity

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9229

Θερμομόνωση – Λεξιλόγιο -- Thermal insulation - Vocabulary

ΕΛΟΤ EN 13187

Θερμική απόδοση κτηρίων - Ποιοτική ανίχνευση των θερμικών ανωμαλιών σε
περιβλήματα κτηρίων - Υπέρυθρη μέθοδος -- Thermal performance of
buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes Infrared method

ETAG 004

External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering –
Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) με επίχρισμα

Εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα βιομηχανικώς παραγομένων θερμομονωτικών προϊόντων:
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ΕΛΟΤ EN 13162

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for buildings
- Factory made mineral wool (MW) products - Specification

EΛΟΤ EN 13163

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products
for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products Specification

ΕΛΟΤ EN 13164

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products
for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products Specification

ΕΛΟΤ EN 13165

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
άκαμπτο αφρό πολυοθρεθάνης (PUR) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation
products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products Specification

ΕΛΟΤ EN 13166

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification

ΕΛΟΤ EN 13167

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification

ΕΛΟΤ EN 13168

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products - Specification

ΕΛΟΤ EN 13169

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένο περλίτη(EPB) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products Specification

ΕΛΟΤ EN 13170

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένο φελλό (ICB) – Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification

ΕΛΟΤ EN 13171

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
ίνες ξύλου (WF) – Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products - Specification

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ακολουθούνται οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στα πρότυπα της
παρ.2.
3.1
Σύστημα θερμομόνωσης
Τα συστήματα θερμομόνωσης ορίζονται στα εδάφια της παραγράφου 2.4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9229.
3.2
Θερμομόνωση
Διαδικασία μείωσης της μεταφοράς θερμότητας (βλέπε εδάφιο 2.4.1 προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9229).
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3.3
Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα
Τα προϊόντα που προορίζονται να μειώσουν τη μεταφορά θερμότητας και τα οποία παράγουν τις μονωτικές
τους ιδιότητες από τη χημική τους φύση ή / και τη φυσική τους δομή.
Στην κατηγορία των βιομηχανικά παραγόμενων θερμομονωτικών προϊόντων σε φύλλα/πλάκες, υπάγονται
όλα τα ως άνω προϊόντα που έχουν δηλωμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD≤0,060 W/mK και
δηλωμένη θερμική αντίσταση RD≥0,25 m2K/W, ή όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο πρότυπο του προϊόντος.
3.4
Υγρομετρία χώρων (ΕΛΟΤ 1415)
Σχετικά με την υγρομετρία χώρων βλέπε πρότυπο ΕΛΟΤ 1415.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται τα παρακάτω:
Η υγρομετρία των χώρων αναφέρεται στον λόγο των παραγόμενων σε ένα χώρο υδρατμών W σε gr/ώρα
προς το ρυθμό ανανέωσης του αέρα του χώρο Ν σε m3/ώρα δηλαδή W/N σε gr/m3.
Σχετικά με τον καθορισμό ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων συμπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη
μάζα των οικοδομικών στοιχείων) οι χώροι κατατάσσονται συμβατικά σε τέσσερις τύπους από πλευράς
υγρομετρίας:


Χώρος χαμηλής υγρομετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m3. Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή
υδρατμών και ο αερισμός είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της αντίστοιχης
εξωτερικής.



Χώρος μέσης υγρομετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m3.



Χώρος έντονης υγρομετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3.



Χώρος πολύ έντονης υγρομετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα με την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τους κανονισμούς ρυθμοί
ανανέωσης του αέρα.


Κτίρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιματίζονται, τα σχολεία ημερήσιας
φοίτησης, ορισμένες κατοικίες εξοπλισμένες με ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό και ειδικά συστήματα
απομάκρυνσης των υδρατμών στα σημεία παραγωγής τους που μόλις δημιουργούνται (π.χ.
απορροφητήρες κουζίνας).



Κτίρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαμβάνονται οι
κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.



Κτίρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών με μέτριο αερισμό, με υπερκατοίκηση καθώς
και ορισμένα βιομηχανικά κτίρια.



Κτίρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιομηχανικά, όπου απαιτείται
διατήρηση υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια με κοινόχρηστους υγρούς χώρους ή κτίρια
κολυμβητηρίων.

4

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις και η μεθοδολογία που αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι στην κρίση του μελετητή και
διέπονται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία..
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4.1 Ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντων
Ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιπτώσεις συνδυασμού των ουσιωδών χαρακτηριστικών όλων
των προϊόντων, που συμμετέχουν στην κατασκευή συστήματος θερμομόνωσης, κατά την εφαρμογή της
παρούσας προδιαγραφής.
Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
4.1.1. Θερμομονωτικά προϊόντα και συστήματα θερμομόνωσης

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΖΑ των
εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο Κεφ. 2.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.

4.2 Κριτήρια κατάταξης των θερμομονωτικών προϊόντων
Ακολουθεί κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιμέρους ιδιότητες τους. Η αναφορά
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και αφορά τα συνήθη προϊόντα της αγοράς. Η επιλογή είναι στην ευθύνη
του μελετητή.
4.2.1

Κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα με τη σύσταση/μορφή

α)

Συνθετικά κυψελοειδή σε άκαμπτα φύλλα:

-

Διογκωμένη πολυστερίνη καλουπωτή (EPS)

-

Διογκωμένη πολυστερίνη παραγωγή σε όγκους και κοπή σε φύλλα (ΕPS)

-

Διογκωμένη πολυστερίνη σε κόκκους

-

Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)

-

Αφρός πολυουρεθάνης (PUR)

-

Φαινολικός αφρός (PF)

β) Οργανικής σύστασης:
-

Διογκωμένος Φελλός (ICB)

-

Ξυλόμαλλο (WW)

-

Ίνες ξύλου (WF)

γ) Ανόργανης σύστασης:
-

Πετροβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας (ΜW)

-

Διογκωμένος περλίτης σε πλάκες με ανόργανες ή οργανικές ίνες (EPB)

-

Διογκωμένο γυαλί (CG)
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ανάλογα

με

την

«δηλωμένη

τιμή»

θερμικής

Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας λD είναι αυτή που προκύπτει από μετρήσεις σε ειδικές εργαστηριακές
διατάξεις και περιλαμβάνει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 90%.
4.2.3 Κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα της στεγανότητας τους στον αέρα
Ο διαχωρισμός αυτός ισχύει ειδικά μόνο για τα ινώδη προϊόντα και για ορισμένες θέσεις τοποθέτησής τους
όπως π.χ. σε χωνευτά συρόμενα κουφώματα.
4.2.4. Κατάταξη θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα της διαμόρφωσης της επιφάνειάς τους

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

α)

Ινώδη προϊόντα

Διακρίνονται σε αυτά:
-

που το υλικό συνεχίζει και στην επιφάνεια με την ίδια πυκνότητα

-

που η επιφάνεια τους έχει διαφορετική πυκνότητα

που φέρουν στην μία επιφάνειά τους επικολλημένο χαρτί, με πτυχώσεις ή ανάλογου τύπου,
υαλοπίλημα, ασφαλτικό φύλλο ή φύλλο αλουμινίου και τούτο ανάλογα των στρώσεων που πρόκειται να
επικολληθούν σε αυτά (π.χ. στεγανωτική στρώση) ή των υγροθερμικών συνθηκών όπου θα τοποθετηθούν.
β)

Προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη

Διακρίνονται σε αυτά που:
-

παράγονται σε πλάκες (καλουπωτά),

-

παράγονται σε κοφτές πλάκες από ορθογωνικά πρίσματα διαφόρων διαστάσεων

-

φέρουν ορθωγωνικές ακμές

-

φέρουν πατούρα συναρμολόγησης περιμετρικά

γ)

Προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη

Διακρίνονται σε αυτά που έχουν επιδερμίδα από το ίδιο υλικό και σε αυτά που δεν έχουν.
δ)

Προϊόντα από πολυουρεθάνη ή διογκωμένο περλίτη ή διογκωμένο γυαλί ή διογκωμένο φελλό σε φύλλα

Διακρίνονται ανάλογα της τελικής επιφάνειας τους, η οποία δύναται να είναι από χαρτί με πτυχώσεις,
ασφαλτικό φύλλο, φύλλο αλουμινίου, ασφαλτική επάλειψη (για τον περλίτη) και ανάλογα:
-

των στρώσεων που πρόκειται να επικολληθούν σε αυτά (π.χ. στεγανωτική στρώση)

-

της ανάγκης προστασίας τους από διαβροχή ή από συμπυκνώσεις υδρατμών

4.3 Κριτήρια επιλογής των θερμομονωτικών προϊόντων
Με την κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων σε κατηγορίες, όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν είναι
δυνατό να γίνει η επιλογή τους, έστω και αν για κάθε υλικό δίδονται ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία. Για
την επιλογή των θερμομονωτικών προϊόντων, του πάχους τους και τρόπου θερμομόνωσης, πρέπει να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική
ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή.
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Η επιλογή πρέπει να γίνεται κατά την μελέτη, με βάση τους συνδυασμούς της συμπεριφοράς των προϊόντων,
σχετικά με τις διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές) που επικρατούν στο
έργο και υφίστανται τα προϊόντα καθώς επίσης με βάση την θερμική αντίσταση (αντίσταση θερμοδιαφυγής)
για την επιλογή των προϊόντων από θερμομονωτικής ικανότητας.

4.4 Διαφοροποίηση τοίχων από πλευράς δομής και θερμομόνωσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εξωτερικοί τοίχοι από πλευράς δομής διακρίνονται:
1.

Στους χυτούς επί τόπου από οπλισμένο σκυρόδεμα φέροντες και μη φέροντες περιλαμβανομένων
και των στοιχείων του φέροντα οργανισμού.

2.

Στους δομούμενους επί τόπου τοίχους σε ενιαίο πάχος ή με ενδιάμεσο κενό είτε ως φέροντες, είτε
ως στοιχεία πληρώσεως.

3.

Στους προκατασκευασμένους τοίχους βαριάς δομής.

4.

Στους τοίχους ξηρής δόμησης ελαφριάς δομής.

Οι ως άνω τοίχοι από πλευράς θερμομόνωσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1.

Στους τοίχους όπου τοποθετείται θερμομόνωση από θερμομονωτικό υλικό,
- επί της εξωτερικής επιφάνειας τους,
- ανάμεσα σε δύο οικοδομικά στοιχεία με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό,
- επί της εσωτερικής επιφάνειας τους.

2.

Και στους τοίχους που δομούνται χωρίς επένδυση ή παρεμβολή θερμομονωτικού προϊόντος,
δηλαδή σε αυτούς που θεωρούνται ότι έχουν «κατανεμημένη θερμομόνωση».

Στους πρώτους τοίχους η θερμομονωτική τους ικανότητα εξαρτάται κυρίως από τη θερμική αντίσταση του
θερμομονωτικού προϊόντος και από τις θερμικές αντιστάσεις των υπόλοιπων στοιχείων του τοίχου για τις
οποίες υπάρχει μια αβεβαιότητα ως προς την τιμή τους (π.χ. περίπτωση οπτόπλινθων με κενά).
Στους δεύτερους τοίχους η θερμομονωτική τους ικανότητα που θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του
ΚΕΝΑΚ εξαρτάται:
-

Από το πάχος τους δεδομένου ότι τα προϊόντα που τους απαρτίζουν έχουν υψηλό συντελεστή
θερμικής αγωγιμότητας.

-

Από την υγροσκοπική τους κατάσταση: εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η στεγανότητα του τοίχου,
δεν είναι βέβαιο ότι ισχύουν οι τιμές των συντελεστών θερμοαγωγιμότητας λ των επί μέρους
στοιχείων των τοίχων, ώστε να είναι δυνατό να τηρηθεί η προβλεπόμενη από τους κανονισμούς
τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U.

4.5 Καθορισμός των προϊόντων - δείγματα
Όλα τα προϊόντα καθορίζονται εκ των προτέρων με την τεχνική τους περιγραφή και δείγματα, εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και διατίθενται
τα αντίστοιχα νόμιμα πιστοποιητικά (βλ. επόμενη παράγραφο). Καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών τα
προϊόντα να προέρχονται κατά προτίμηση από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής). Στην περίπτωση
αλλαγής προμηθευτή απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας.
Ο καθορισμός των προϊόντων να συμφωνείται και τα δείγματα να προσκομίζονται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο μη
αποδοχής τους στο έργο.
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4.6 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των προϊόντων
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα να είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα. Επίσης να συνοδεύονται από νόμιμα πιστοποιητικά. Τα θερμομονωτικά προϊόντα να συνοδεύονται
από δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και να φέρουν σήμανση CE
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην περίπτωση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ), θεωρούνται αποδεκτά
συστήματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ETAG 004 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης
(EAD) και των οποίων η συμμόρφωση προς αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.
Τα προϊόντα ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα
προβλεπόμενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. μονωτικές πλάκες με
ακέραιες ακμές, σφραγισμένες απαραμόρφωτες φύσιγγες ή δοχεία με πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και
χρόνο λήξης που καλύπτει το πρόγραμμα κατασκευής) οπότε γίνονται αποδεκτά και επιτρέπεται η
ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τα πρότυπα, ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοδότης έχει το
δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια δοκιμών από κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [42]).

4.7 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών & προϊόντων στο εργοτάξιο
Τα υλικά & προϊόντα να αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο έτσι, ώστε να
διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή
και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές
βλάβες που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.
Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία να αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και έτσι, ώστε να
καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του χρόνου χρήσης.
Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο να γίνονται με τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή
τους.

4.8 Καθαρισμός χωρών εκτέλεσης εργασιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι να καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του
έργου, να αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, να απομακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, να καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, να
αποκομίζονται τα άχρηστα προς ανακύκλωση και να παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

4.9 Συνεργείο
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα ικριώματα
και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά
κατάσταση κλπ.
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γ)

να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης

ε)

εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση του έργου, να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση
ελαχίστης επιφάνειας 5 m2 σε θέση που θα υποδειχθεί. Το δείγμα να παραμένει μέχρι το πέρας του
έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες να συγκρίνονται με αυτό.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα ειδικευμένα συνεργεία πρέπει να είναι επί τόπου ακόμα και στην περίπτωση τοποθέτησης της
θερμομόνωσης ανάμεσα σε δύο οικοδομικά στοιχεία με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό ώστε πάντοτε η
θερμομόνωση να μην παρουσιάζει κενά (μεγαλύτερα των δηλωμένων αποκλίσεων του παραγωγού) μεταξύ
των φύλλων ή αποκολλήσεις από την επιφάνεια όπου τοποθετείται. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της
θερμομόνωσης στην περίπτωση αυτή από τους οικοδόμους - κτίστες.

4.10 Πρόγραμμα εργασιών
4.10.1 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων
Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να αρχίσουν οι
εργασίες μετά την ολοκλήρωση των εξωτερικών τοίχων με την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειές τους είναι
στεγνές.
Στην περίπτωση όπου απαιτηθεί να εφαρμοστεί τσιμεντοκονία επιπέδωσης λόγω έντονων ανωμαλιών των
τοίχων πρέπει να έχουν περάσει περισσότερο από είκοσι μέρες από την αποπεράτωσή της.
Η τοποθέτηση της εξωτερικής θερμομόνωσης προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί η τοποθέτηση ψευδοκασών
είτε είναι ξύλινα τα κουφώματα, είτε μεταλλικά ή πλαστικά (βλέπε και παράγραφο 5.3.2-5 του παρόντος).
4.10.2 Θερμομόνωση ανάμεσα σε δύο τοίχους
Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων, γίνεται συγχρόνως με την δόμηση των τοίχων.
1.

Όταν προβλέπεται ενδιάμεσο κενό, η θερμομόνωση τοποθετείται συγχρόνως με τη δόμηση του
εσωτερικού τοίχου στον οποίο και πάκτονται με τα ειδικά στοιχεία στερέωσης, με επιδίωξη
τοποθέτησης στους οριζόντιους αρμούς των φύλλων, τα οποία τοποθετούνται με τη μεγαλύτερή τους
πλευρά, παράλληλα με το δάπεδο.
Στην περίπτωση εκτεθειμένων στο ανεμοβρόχι όψεων πρέπει να προηγηθεί η τοποθέτηση της
στεγανωτικής μεμβράνης πριν από την θερμομόνωση στο πόδι του τοίχου όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 5.2.6 του παρόντος.

2.

Όταν δεν προβλέπεται ενδιάμεσο κενό η θερμομόνωση δύναται να τοποθετείται συγχρόνως με τη
δόμηση και των δύο τοίχων, πάντοτε με τις τοποθετήσεις των ειδικών στοιχείων στερέωσης όπως
προηγούμενα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής επίβλεψη για την έντεχνη τοποθέτηση των
θερμομονωτικών φύλλων ώστε να μην υπάρχουν μεταξύ τους κενά.

4.10.3 Εσωτερική θερμομόνωση τοίχων
Δύνανται να αρχίσουν οι εργασίες:
1.

Εφ’ όσον ισχύουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3.1. του παρόντος και εφ’ όσον
έχουν τοποθετηθεί οι ψευδοκάσες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.3.2 του παρόντος ή οι τελικές
κάσες όταν αυτές έχουν πλάτος όσο το πάχος του λαμπά.

2.

Εφ’ όσον συγχρόνως με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης τοποθετούνται και οι ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.1.1

Θερμομόνωση με επιφανειακή προστασία οπλισμένου υδραυλικού κονιάματος



Υλικό θερμομόνωσης της παρ. 2 ανωτέρω που εξασφαλίζει την πρόσφυση των υλικών που
εφάπτονται με το υλικό θερμομόνωσης πίσω και μπροστά από αυτό. Εφ’ όσον απαιτείται και
ηχομόνωση και πυροπροστασία των όψεων, τα ως άνω θερμομονωτικά προϊόντα αντικαθίστανται από
προϊόντα που πληρούν τις ιδιότητες αυτές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις Δηλώσεις
Επιδόσεων του παραγωγού.



Επιφάνεια τοποθέτησης: χυτό σκυρόδεμα, τοίχοι φέροντες ή πληρώσεως χωρίς ανωμαλίες. Σε
αντίθετη περίπτωση απισωτική τσιμεντοκονία.



Τρόπος τοποθέτησης: σημειακή κόλληση με ελαστομερή κόλλα με σύγχρονη μηχανική στερέωση με
βύσμα διπλής κεφαλής (η μεγάλη κεφαλή στηρίζει τη θερμομόνωση, η μικρή μεταλλική κεφαλή
στηρίζει το μεταλλικό πλέγμα).



Οπλισμός κονιάματος: μεταλλικό πλέγμα 2/40/40 ή ειδικό πλέγμα επιχρίσματος



Κονίαμα προστασίας και διαμόρφωσης τελικής ορατής επιφάνειας: κονίαμα πάχους περίπου 20 mm
(βλέπε σχήματα 1 και 2).

5.1.2

Θερμομόνωση με επιφανειακή προστασία λεπτού ανόργανου ή οργανικού επιχρίσματος
οπλισμένο με πλέγμα υάλου ή συνθετικών ινών

 Υλικό θερμομόνωσης


Επιφάνεια τοποθέτησης: χυτό σκυρόδεμα, τοίχοι φέροντες ή πληρώσεως χωρίς ανωμαλίες. Σε
αντίθετη περίπτωση απισωτική τσιμεντοκονία.



Ο τρόπος τοποθέτησης γίνεται με τα προϊόντα που έχει πιστοποιηθεί το ΣΣΕΘ και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ΕΤΑ του συστήματος και στον Οδηγό Εφαρμογής του Προμηθευτή.
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Σχήμα 1

Σχήμα 2

Υπόμνημα σχημάτων 1 και 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

φέρον στοιχείο
θερμομονωτικό υλικό
σημειακή κόλληση
πλαστικό βύσμα διπλής κεφαλής
μεταλλικό δίχαλο
μεταλλικό πλέγμα 2/40/40 ή ειδικό πλέγμα επιχρίσματος
υδραυλικό κονίαμα

Σχήμα 3
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Σχήμα 4

Σχήμα 5

Υπόμνημα σχημάτων 3 και 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

φέρον στοιχείο
κόλλα
θερμομονωτικό υλικό
βασικό επίχρισμα
πλέγμα εξωτερικής θερμομόνωσης
στρώση προετοιμασίας (αστάρι εάν απαιτείται)
τελικό επίχρισμα
βύσμα στερέωσης του 9
ειδικό πλαστικό ή μεταλλικό προφίλ συγκράτησης της 3.

5.1.3

Θερμομόνωση ανάμεσα σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό με επένδυση από φύλλα ή πλάκες και
ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό



Υλικό θερμομόνωσης της παρ. 2 ανωτέρω



Επιφάνεια τοποθέτησης: χυτό σκυρόδεμα, τοίχοι φέροντες ή πληρώσεως με υποχρεωτική επιφανειακή
τσιμεντοκονία κατασκευαζόμενη με προσθήκη πολυμερικών προσμίκτων.



Τρόπος στερέωσης όπως στην 5.1.1. ή 5.1.2.



Σκελετός στερέωσης επένδυσης: ανάλογα του τύπου της επένδυσης (μεταλλικός ή ξύλινος)



Είδος επένδυσης


Διπλά φύλλα αλουμινίου τύπου SANDWICH



Προκατασκευασμένες συνθετικές πλάκες εδραζόμενες επί ειδικών οριζόντιων μεταλλικών
διατομών στερεούμενων επί του κατακόρυφου σκελετού μη ορατών στους αρμούς μεταξύ των
πλακών



Πλάκες από σκλήθρες ξύλου και επιχρισμένες με οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα υδραυλικό
κονίαμα.
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Φύλλα από τσιμεντοσανίδες, επενδυμένες και στις δύο όψεις με ειδικό υαλόπλεγμα
αρμολογημένες και επιχρισμένες με ειδικό κονίαμα.
Θερμομόνωση όπισθεν ορθομαρμάρωσης με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό μεταξύ των δύο



Υλικό θερμομόνωσης της παρ. 2 ανωτέρω.



Επιφάνεια τοποθέτησης: όπως στην παράγραφο 5.1.3.



Τρόπος στερέωσης: όπως στην 5.1.1. ή 5.1.2.



Επένδυση: πλάκες μαρμάρου στερεούμενες με ειδικά ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα στηρίγματα σύμφωνα
με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00.

5.2 Θερμομόνωση ανάμεσα σε δυο τοίχους
5.2.1

Γενικά

Η θερμομόνωση ανάμεσα σε δύο τοίχους δύναται να τοποθετηθεί:


Σε επαφή με τον εσωτερικό τοίχο και σε απόσταση από τη μέσα επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου με
αεριζόμενο ή όχι το ενδιάμεσο δημιουργούμενο κενό.



Σε επαφή με τους δύο επιμέρους τοίχους.

5.2.2

Πρόβλεψη ή όχι ενδιάμεσου κενού

Η πρόβλεψη ενδιάμεσου κενού στην μελέτη εφαρμογής, προκύπτει από την ανάγκη διακοπής της πορείας
της υγρασίας από τη διαβροχή του εξωτερικού τοίχου, η οποία αφού έχει ξεπεράσει το πάχος αυτού
κατευθύνεται προς το εσωτερικό, είτε:
1.

Διαμέσου των αρμών του παρεμβαλλόμενου σε επαφή με τους τοίχους θερμομονωτικού προϊόντος,
όταν αυτό αντέχει στην διαπότιση (περίπτωση πολυστερίνης).

2.

Διαμέσου της διαποτισθείσης μάζας του θερμομονωτικού προϊόντος (περίπτωση ινωδών προϊόντων).

3.

Διαμέσου των στοιχείων σύνδεσης των δύο τοίχων όταν αυτά δεν διαθέτουν τον ενδιάμεσο
νεροσταλάκτη.

4.

Διαμέσου της άνω επιφάνειας των σενάζ όταν για στατικούς λόγους, απαιτείται να κατασκευασθούν
ενιαία.

Η διαβροχή και η διαπότιση του εξωτερικού τοίχου εξαρτάται από:
1.

Το εάν είναι ή όχι προστατευόμενη η όψη από το ανεμοβρόχι.

2.

Τη συχνότητα προσβολής της όψης από το ανεμοβρόχι. Γενικά ένας τοίχος παρουσιάζει μία
«υστέρηση» στη δίοδο του νερού, καθώς δύναται να αντέχει σε μια επαναλαμβανόμενη προσβολή
νερού για 24 ώρες, δεν ανέχεται όμως αυτό για μερικές μέρες.

3.

Το πάχος του εξωτερικού τοίχου: το πάχος πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε πάντοτε να υπάρχει μία ζώνη,
πέραν από την οποία δεν υπάρχει διείσδυση του νερού προς το εσωτερικό.

4.

Τη δομή του υλικού του τοίχου: υλικά τοίχων με αυξημένο πορώδες, με τριχοειδείς ρωγμές,
παγόπληκτα ευνοούν το πέρασμα του νερού.
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5.

Την παρουσία πόρων και κενών στο κονίαμα δόμησης των τοίχων και στο κονίαμα αρμολόγησης
εμφανών οπτοπλινθοδομών – λιθοδομών.

6.

Το πορώδες του επιχρίσματος που πρέπει να επιτρέπει στο νερό που εισήλθε στον τοίχο σε μία
περίοδο βροχής να απομακρυνθεί με εξάτμιση όταν σταματήσει η βροχή.

7.

Τη δυνατότητα που μπορεί να παρουσιασθεί στο νερό να περάσει στη διεπιφάνεια επιχρίσματος –
τοίχου: περίπτωση επιχρισμένου τοίχου που καταλήγει σε ανεπίχριστο στοιχείο σκυροδέματος, χωρίς
στεγανή εξασφάλιση της κατάληξης.

8.

Την παρουσία ρωγμών στο επίχρισμα που συνήθως παρουσιάζονται όταν αυτό εφαρμόζεται χωρίς
τον ανάλογο οπλισμό σε υποστρώματα διαφορετικού συντελεστή διαστολής και διαφορετικού πάχους,
ιδίως όταν υφίστανται την επίδραση θερμοκρασιακών μεταβολών και την περιοδική επίδραση ροής
νερού (περίπτωση ροής από τα άκρα ποδιών παραθύρων ή από την αποκολλημένη αρμολόγηση με
τσιμέντο, μαρμάρινων πλακών στέψης στηθαίων)

Σχήμα 7
Υπόμνημα σχήματος 7
1. στηθαίο χωρίς κενά
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2. στηθαίο με κενά (κιγκλίδωμα)


Όψεις ή τμήματα όψεων που απέχουν απόσταση μικρότερη ή ίση των 30 m από απέναντι κτίριο ή από
φυσικό εμπόδιο, θεωρούνται ότι είναι προστατευμένες από ανεμοβρόχι.



Κατά γενικό κανόνα, θεωρούνται ότι δεν προστατεύονται οι όψεις που βρίσκονται πάνω από 28 m.



Όψεις με εξώστες και στηθαία χωρίς ή με κενό, είναι προστατευόμενες ή όχι, όταν η κατακόρυφη
απόσταση της στέψης του στηθαίου (περίπτωση ζ) από τον άνω εξώστη, ή η απόσταση του τοιχίσκου
του εξώστη (περίπτωση η και θ) είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του διπλάσιου της προεξοχής του
στηθαίου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2.3

Αεριζόμενο ή όχι ενδιάμεσο κενό

Προβλέπεται να αερίζεται το ενδιάμεσο κενό, όταν ο εξωτερικός τοίχος έχει μικρό πάχος (περίπου 10 με 12
cm) και συνήθως είναι χωρίς επίχρισμα (περίπτωση εμφανών οπτοπλίνθων ή τσιμεντοπλίνθων αυξημένου
πορώδους ή λιθοεπένδυσης πάχους μικρότερου των 35 cm).
Το αεριζόμενο ενδιάμεσο κενό με παράλληλη χρήση θερμομονωτικού σε επαφή με τον εσωτερικό τοίχο
λειτουργεί με το ευεργετικό μοντέλο της δυναμικής μόνωσης (παράγραφος 3.1.8). Τα ινώδη προϊόντα από
την εξωτερική τους όψη, στην πλευρά του ενδιάμεσου κενού, πρέπει να φέρουν στεγανή ατμοδιαπερατή
μεμβράνη. Η δυναμική μόνωση λειτουργεί με μικρότερη όμως απόδοση ακόμα και με μη αεριζόμενο
ενδιάμεσο κενό.
Εξωτερικοί τοίχοι αυτού του τύπου πρέπει να συνδέονται με τζινέτια με τους εσωτερικούς τοίχους ή να
εδράζονται σε οριζόντια αφανή συνεχή μεταλλικά στοιχεία για να μην παρουσιάζουν προβλήματα
ευστάθειας.
5.2.4

Πάχος θερμομόνωσης για την αποφυγή συμπυκνώσεων υδρατμών στο εσωτερικό των
τοίχων

Στους διπλούς τοίχους με ενδιάμεση θερμομόνωση και ενδιάμεσο ή όχι αεριζόμενο κενό, δεν πρέπει:


Να εμφανίζονται συμπυκνώσεις υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια της θερμομόνωσης ούτε στο
πάχος αυτής.



Να δημιουργούνται επιφανειακές συμπυκνώσεις στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου και
στην περίπτωση που εμφανισθούν να δύνανται να απορροφηθούν και να εκτονωθούν από την μάζα
του.

1.

Αποφυγή συμπυκνώσεων στην εσωτερική επιφάνεια του θερμομονωτικού προϊόντος (σχήμα 8).
Πρέπει η θερμική αντίσταση RTI του θερμομονωτικού προϊόντος (περιλαμβανομένης της θερμικής
αντίστασης του ενδιάμεσου κενού) να είναι τρεις φορές μεγαλύτερη της θερμικής αντίστασης RTP του
εσωτερικού τοιχώματος.
RTI > RTP

2.

Αποφυγή συμπυκνώσεων στο πάχος του θερμομονωτικού προϊόντος (σχήμα 8). Οι κίνδυνοι
προέρχονται κυρίως από την υπάρχουσα σχετική υγρασία του αέρα στο εσωτερικό των χώρων.
Αυξάνουν όσο χαμηλότερη γίνεται η εξωτερική θερμοκρασία και μειώνεται η θερμική αντίσταση RTM
του εξωτερικού στοιχείου του διπλού τοίχου.
Πρώτη περίπτωση: δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι κανόνες εφόσον η υγρομετρία των εσωτερικών
χώρων W/N είναι μικρότερη των 5 gr/m3.
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Στην περίπτωση όπου από τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών προκύπτει πάχος μικρότερο
από αυτό που προέρχεται από την τήρησή της ως ανισότητες, να τοποθετείται το τελευταίο.
Δεύτερη περίπτωση: εφόσον οι εσωτερικοί χώροι έχουν έντονη υγρομετρία, για να αποφευχθούν
οι συμπυκνώσεις στο πάχος του θερμομονωτικού προϊόντος, πρέπει η αντίσταση στη διάχυση
υδρατμών RDP του εσωτερικού στοιχείου (ενδεχομένως συμπληρωμένο με φράγμα υδρατμών) να
είναι τέτοια ώστε:
1/ RDP < 0,60 gr/m2 x h x mmHg
Τρίτη περίπτωση: εφόσον η υγρομετρία των χώρων είναι πολύ έντονη απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη.
3.

Αποφυγή συμπυκνώσεων υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου (σχήμα 8).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι παράμετροι που επεμβαίνουν κυρίως στα φαινόμενα αυτά είναι:
1.

Ο χρόνος που θα παραμείνει αρνητική η θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας η οποία
εξαρτάται από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και από τα θερμικά χαρακτηριστικά του
στοιχείου (μάζα και θερμική αντίσταση) ως και από το πάχος του θερμομονωτικού προϊόντος.
Μεγάλο πάχος προϊόντος που μειώνει τη θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου, αυξάνει υπό τις
αυτές εξάλλου συνθήκες τον κίνδυνο.

2.

Η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών του εσωτερικού στοιχείου RDP και της θερμομονωτικής
στρώσης RDI, ικανών να περιορίσουν τη διαχαιόμενη υγρασία και να τη διατηρήσουν κάτω από
παραδεκτή τιμή.
Περίπτωση όπου το εξωτερικό στοιχείο διαθέτει μεγάλη θερμική αντίσταση
Εφόσον η θερμική αντίσταση RTM του εξωτερικού στοιχείου ικανοποιεί τη σχέση
3 RTM > RTI + RTP
δεν επιβάλλεται πρόσθετη διάταξη
Περίπτωση όπου το εξωτερικό στοιχείο έχει χαμηλή θερμική αντίσταση
Εάν δεν ικανοποιείται η προηγούμενη συνθήκη δηλαδή εάν είναι
3 RTM < RTI + RTP
πρέπει να τηρούνται ένας από τους δύο επόμενους κανόνες:
είτε μείωση της ροής του υδρατμού
Η ροή του υδρατμού πρέπει τόσο να περιορίζεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμική αντίσταση RTM
και μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι διατήρησης ψυχρών περιόδων.
Οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται είναι:


Εκτός από τις πολύ ψυχρές περιοχές (θερμοκρασίες μικρότερες των –15 oC)
Εάν RTM < 0,086 m2 oC/w πρέπει να είναι
1/RDP + RDI < 0,06 gr/m2.h.mm.Hg



Στις πολύ ψυχρές περιοχές
πρέπει να είναι σε σχέση
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1/RDP + RDI < 0,015 gr/m2.h.mm.Hg

Σχήμα 8
Υπόμνημα σχήματος 8
Στα προηγούμενα σχήματα είναι:


RTM η θερμική αντίσταση του εξωτερικού στοιχείου



RTΙ η θερμική αντίσταση της θερμομόνωσης περιλαμβανομένης και της θερμικής αντίστασης του
ενδιάμεσου κενού



RTP η θερμική αντίσταση του εσωτερικού στοιχείου μη περιλαμβανομένης του φράγματος υδρατμών



RDI η αντίσταση στη διάχυση των υδρατμών μη περιλαμβανομένης του φράγματος υδρατμών του
εσωτερικού στοιχείου



RDP η αντίσταση στη διάχυση των υδρατμών του εσωτερικού στοιχείου περιλαμβανομένης και του
υπάρχοντος φράγματος υδρατμών

2. εσωτερική οπτοπλινθοδομή
3. επένδυση με γυψοσανίδες
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Για διευκόλυνση των υπολογισμών δίδονται στους επόμενους τρεις πίνακες οι τιμές διαπερατότητας,
διαπέρασης και αντίσταση σε διάχυση υδρατμών των κυριοτέρων χρησιμοποιουμένων υλικών. Κατά τον
υπολογισμό των αντιστάσεων στη διάχυση υδρατμών δεν αθροίζονται οι διαπεράσεις αλλά οι αντιστάσεις σε
διάχυση των επιμέρους υλικών.
Πίνακας 2
Ενδεικτικές τιμές διαπερατότητας στους υδρατμούς π που παρουσιάζουν διάφορα
οικοδομικά προϊόντα
(II σε gr/m h mm Hg)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υλικό

Τιμές του II
επί 10 -5

Οικοδομικά προϊόντα

Υλικό

Τιμές του II
επί 10 -5

Θερμομονωτικά προϊόντα

Τοίχωμα με πλήρη τούβλα

900

Πετροβάμβακας Υαλοβάμβακας

Τοίχωμα με διατρ. Τούβλα

150

Διογκωμένη πολυστερίνη

Σκυρόδεμα

300

9-12 Kg/m3

Διογκωμένο γυαλί
(FOAMGLASS)

Αμελητέα τιμή

ΑΕΡΑΣ

9000

Γυψισανίδες

1000

13-16 Kg/m3

300

Κυψελωτό σκυρόδεμα 600
kg/m3

2000

17-20 Kg/m3

150

Ασβεστόλιθος 2000 kg/m3

450

Εξηλασμένη πολυστερίνη
χωρίς επιδερμίδα 30 Kg/m3

150-250

Επίχρισμα

800-360

Εξηλασμένη πολυστερίνη με
επιδερμίδα 30 Kg/m3

90-120

Αμιαντοτσιμέντο

100-150

Άκαμπτη πολυουρεθάνη με κλειστές κυψέλες

Λευκή ξυλεία με υγρασία 8%

100

Κόντρα πλακέ

70

Διογκωμένη πολυστερίνη
14-16 Kg/m3
Διογκωμένη πολυστερίνη
17-21 Kg/m3

30-35 Kg/m3
Διογκωμένος φελλός
100-150 Kg/m3

6000-8000
200
400
600

200
500

Σχετικά με τις τιμές διαπερατότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
Οι τιμές αυτές δίνονται για δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των προϊόντων για να αποκτηθεί μια γενική ιδέα και
τούτο γιατί στις μετρήσεις δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη:


η διάχυση του νερού και των υδρατμών στους τριχοειδείς πόρους, γιατί σε αυτούς τους πόρους δεν
επικρατούν οι ίδιες συνθήκες με τους υπόλοιπους πόρους του στοιχείου. Τούτο οφείλεται στο ότι η
ενδοεπιφανειακή τάση του νερού αλλάζει με την ηλικία του προϊόντος.



Το πλήθος των διαχωριστικών επιφανειών των υλικών στην μακροδομή και μικροδομή τους στις
οποίες συμπυκνώνεται ο υδρατμός.
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Οι διαχωριστικές επιφάνειες κατά την φάση διόγκωσης.



Οι επικρατούσες συνθήκες του ανέμου.
Πίνακας 2
Τιμές διαπέρασης υλικών επενδύσεων και φράγματος υδρατμών
Διαπέραση gr/m2.h.mm.Hg
Επίχρισμα 15 mm

0,70

Γυψοσανίδα με χαρτόνι 10 mm

1

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κόντρα πλακέ 5 στρώσεων

0,1

Αμιαντοτσιμέντο 6-10 mm

0,1-0,2

Αμιαντοτσιμέντο 3-6 mm

0,06-0,1

Μοριοσανίδες 12-22 mm

0,08-0,12

Μέταλλα

0

Γυαλί

0

Άκαμπτες πλάκες από PVC

< 0,001

Φράγματα υδρατμών
Φύλλο αλουμινίου e > 40 μ

< 0,001

Φύλλο αλουμινίου 15 μ.

< 0,015

Ασφαλτοπίλημα με επιφανειακή επάλειψη
θερμής ασφάλτου

< 0,001

Φύλλο πολυαιθυλενίου 100 μ.

0,002

Πίνακας 3
Τιμές της αντίστασης σε διάχυση εσωτερικών τοιχωμάτων
Υλικό

RDP = e/n m2.h.mm Hg/gr

Προϊόντα επενδύσεων
Γυψοσανίδες με χαρτόνι πάχους 10 mm
Κόντρα πλακέ 8 mm

1
10

Μοριοσανίδες 15 έως 22 mm πάχος

8-12

Πλάκες αμιαντοτσιμέντου 3,5 με 6 mm

10-30

Χωρίσματα
Γυψοπέτασμα 10-30-10 mm

2

Πλάκες γύψου 50 mm

5

Τούβλα γύψου επιχρισμένα 50 mm

4

Φύλλα από μοριοσανίδες 50 mm

10

Φράγματα υδρατμού
Χαρτί εμποτισμένο με άσφαλτο
Φύλλο αλουμινίου 15 mm πάνω σε
γυψοσανίδα
Φύλλο πολυαιθυλενίου > 50 mm

22
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Θερμομόνωσης ανάμεσα σε δύο τοίχους - Θερμομόνωση χωρίς ενδιάμεσο κενό σε τοίχους
όψεων προστατευμένους από το ανεμοβρόχι (βλ. σχήμα 7)



Υλικό θερμομόνωσηςσε φύλλα με επιφανειακό ή όχι φράγμα υδρατμών ή μεμβράνη επιβράδυνσης
διάχυσης υδρατμών ανάλογα της υγρομετρίας των χώρων (όταν είναι μεγαλύτερη των 5 gr/m3).



Τρόπος τοποθέτησης: συγχρόνως με τη δόμηση των δύο τοίχων σε πλήρη επαφή των φύλλων μεταξύ
τους, χωρίς να παραμένει κονίαμα δόμησης στους αρμούς των φύλλων. Τα φύλλα πρέπει να
τοποθετούνται με την μεγαλύτερη πλευρά παράλληλη με τα δάπεδα, τα δε προβλεπόμενα τζινέτια
σύνδεσης των δύο τοίχων να τοποθετούνται στους αρμούς μεταξύ των φύλλων. Στην περίπτωση που
απαιτείται πυκνότερη τοποθέτηση των τζινετιών, δεν διατρυπώνται τα φύλλα της θερμομόνωσης, αλλά
προβλέπονται μικρότερου πλάτους, ώστε πάντοτε να τοποθετούνται στους αρμούς μεταξύ των
φύλλων.

5.2.6
1.

2.

Θερμομόνωσης ανάμεσα σε δύο τοίχους - Θερμομόνωση με ενδιάμεσο κενό σε
απροστάτευτους από το ανεμοβρόχι τοίχους όψεων
Βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας παρόμοιας διάταξης είναι:
α.

να διατηρηθεί προσκολλημένη η θερμομόνωση επί της επιφάνειας του εσωτερικού τοίχου, η
οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από προεξοχές κονιάματος

β.

να μην υπάρξουν γεφυρώσεις διόδου υγρασίας και νερού από τον εξωτερικό τοίχο, κυρίως από
τα τζινέτια σύνδεσης

γ.

το ενδιάμεσο κενό να έχει πλάτος τουλάχιστον 2 με 3 cm και η κτιστή επιφάνεια αυτού να είναι
καθαρή χωρίς προεξοχές κονιάματος

δ.

να μην συγκεντρωθεί κονίαμα από τη δόμηση στον πυθμένα του κενού

ε.

να προβλεφθεί τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης επί της φέρουσας πλάκας πριν από τη
δόμηση του εξωτερικού τοίχου η οποία να γυρίσει κατακόρυφα στη εσωτερική επιφάνεια του
εξωτερικού τοίχου προς το κενό πριν από την τοποθέτηση της θερμομόνωσης.

ζ.

ο εξωτερικός τοίχος να έχει τουλάχιστον πάχος 20 cm και να κατασκευάζεται με δρομική δόμηση
όταν είναι από οπτοπλίνθους και πάχος τουλάχιστον 35 cm όταν είναι αρμολογημένη εμφανή
λιθοδομή

Υλικό θερμομόνωσης και τρόπος τοποθέτησης


Φύλλα διογκωμένου φελλού



Η τοποθέτηση της θερμομόνωσης να γίνει με σημειακή κόλληση και μηχανική στερέωση επί της
επιφάνειας του εσωτερικού τοίχου προς το ενδιάμεσο κενό, η οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη
από κάθε μορφής προεξοχές. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να προηγηθεί απισωτικό
επίχρισμα.

Η τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης πριν από την έδραση του εξωτερικού τοίχου προϋποθέτει ότι αυτή
είναι ασφαλτική ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών, ότι θα κολληθεί επί της επιφάνειας του
σκυροδέματος, αφού ασταρωθεί με ασφαλτικό βερνίκι και ότι η πρώτη σειρά τούβλων θα κολληθεί με θερμή
άσφαλτο επί της ήδη κολλημένης μεμβράνης.

23

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51708

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2018

5.2.7

©

ΕΛΟΤ

Θερμομόνωση ανάμεσα σε δύο τοίχους - Θερμομόνωση σε ενδιάμεσο κενό τοίχων
τοποθέτησης συρόμενων υαλοστασίων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο με επιπλέον διάταξη της επικάλυψης της
θερμομόνωσης με φύλλο κόντρα-πλακέ θαλάσσης ή τσιμεντοσανίδας στερεούμενης μηχανικά συγχρόνως με
τη θερμομόνωση η οποία έχει προηγουμένως επικολληθεί σημειακά στην επιφάνεια του εσωτερικού τοίχου
προς το ενδιάμεσο κενό.

5.3 Θερμομόνωση επί της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3.1

Βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας παρόμοιας διάταξης

1.

Το συνολικό πάχος του μη φέροντος τοίχου εφόσον είναι από οπτοπλινθοδομή πρέπει να είναι
τουλάχιστον 20 cm και 35 cm όταν πρόκειται για λιθοδομή.

2.

Όταν οι τοίχοι είναι εκτεθειμένοι στο ανεμοβρόχι και πρόκειται να επενδυθούν διακοσμητικά με
ειδικούς οπτοπλίνθους ή ειδικά διακοσμητικά τεμάχια (π.χ. κεραμικά) ή λιθοδομή, πρέπει να
προηγείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του εξωτερικού επιχρίσματος - τσιμεντοκονίας της
οπτοπλινθοδομής,.

3.

Η εσωτερική επιφάνεια τοίχου επί της οποίας θα τοποθετηθεί η θερμομονωτική επένδυση πρέπει να
είναι επίπεδη και απαλλαγμένη ανωμαλιών. Εφόσον απαιτηθεί, πρέπει να εφαρμοσθεί επίχρισμα
τσιμεντοκονίας με πολυμερικά πρόσμικτα ιδίως σε τοίχους εκτεθειμένους στο ανεμοβρόχι.

5.3.2
1.

2.

3.

24

Προϊόντα και διαδικασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης σε επαφή με τον τοίχο
Ως υλικό θερμομόνωσης χρησιμοποιούνται:


Πλάκες ινωδών υλικών με επικολλημένο ή όχι φράγμα υδρατμών ή επιβραδυντή διάχυσης
υδρατμών ανάλογα της υγρομετρίας των χώρων.



Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με επικολλημένη γυψοσανίδα εξωτερικά πάχους 12,5 mm
απλού τύπου ή πυράντοχες ή άνθυγρες



Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που από την μία όψη δεν έχουν επιδερμίδα και από την άλλη
όψη φέρουν φύλλο γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm απλού τύπου ή πυράντοχες ή άνθυγρες.



Πλάκες θερμομονωτικών προϊόντων της παραγράφου 2, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή

Τοποθέτηση:


Τα ινώδη προϊόντα τοποθετούνται συνήθως ανάμεσα στους ειδικούς ορθοστάτες και στρωτήρες
στερέωσης γυψοσανίδων ή άλλων αντίστοιχων υλικών. Το πάχος των θερμομονωτικών να είναι
λίγο μεγαλύτερο του πάχους των ορθοστατών ώστε με την επένδυση των γυψοσανίδων ή άλλων
αντίστοιχων υλικών να συμπιέζεται και να μην δημιουργούνται κενά. Τελική επιφάνεια επένδυσης
από μονές ή διπλές γυψοσανίδες πάχους εκάστη 12,5 mm απλού τύπου ή πυράντοχες ή
άνθυγρες ή από άλλα αντίστοιχα υλικά.



Οι πλάκες των άκαμπτων θερμομονωτικών επικαλούνται με κατάλληλο κονίαμα κόλλας με την
όψη της γυψοσανίδας στην εξωτερική πλευρά.

Όταν η θερμομόνωση συναντά ανοίγματα κουφωμάτων, πρέπει να τοποθετείται και στους λαμπάδες
μέχρις να συναντήσει τις ψευδοκάσες, των οποίων η τοποθέτηση προηγείται της θερμομόνωσης.
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Θερμομόνωση με ενδιάμεσο κενό από τον εσωτερικό τοίχο

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο σε ότι αφορά τη χρήση ινωδών με την διαφορά ότι
δεν απαιτείται το εσωτερικό επίχρισμα της παραγράφου 5.3.1 και ότι πρέπει να προηγηθεί η τοποθέτηση
ενός μεταλλικού σκελετού επί της επιφάνειας του τοίχου και επ’ αυτού να στερεωθούν φύλλα άνθυγρης
γυψοσανίδας ή αντίστοιχου υλικού, ώστε να δημιουργηθεί το ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό.
Μετά την τοποθέτηση των ως άνω φύλλων τοποθετείται ο σκελετός της προηγούμενης παραγράφου, το
ινώδες και η προβλεπόμενη επένδυση.

5.4 Θερμομόνωση προκατασκευασμένων τοίχων βαριάς δομής

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πρόκειται για τοίχους από διπλά τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος συνδεόμενα μεταξύ τους με
νευρώσεις στα κενά των οποίων κατά την φάση κατασκευής έχει τοποθετηθεί θερμομονωτικό προϊόν.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν θερμογέφυρες στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος του φέροντος
οργανισμού, αυτοί οι τοίχοι (γεμισμάτων) συνήθως έχουν ανάγκη να επενδυθούν θερμομονωτικά σύμφωνα
με την μελέτη εφαρμογής από την εσωτερική ή την εξωτερική προς το χώρο επιφάνειά τους ώστε να
εξαλειφθούν όλες οι θερμικές γέφυρες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
Η επένδυση πρέπει να γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.2 με την προϋπόθεση ότι έχουν αντιμετωπισθεί
όλες οι πιθανές γεφυρώσεις διόδου υγρασίας από τα προκατασκευασμένα στοιχεία.

5.5 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων ξηρής δόμησης ελαφριάς δομής
Παρόμοιοι τοίχοι κατασκευάζονται:

6

1.

Με κοινό μεταλλικό σκελετό κοιλοδοκών με εξωτερική και εσωτερική επένδυση με πλάκες από
σκλήθρες ξύλου, επιχρισμένες με οπλισμένη με μεταλλικό πλέγμα τσιμεντοκονία και με θερμομόνωση
από πάπλωμα ινώδους προϊόντος με ή χωρίς επικολλημένο φράγμα υδρατμών ή μεμβράνη
επιβράδυνσης διάχυσης υδρατμών.

2.

Από ειδικό ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό με εξωτερική επένδυση τσιμεντοσανίδες, εσωτερική
επένδυση μονές ή διπλές γυψοσανίδες ή άλλα αντίστοιχα υλικά και με εσωτερική θερμομόνωση όπως
προηγούμενα. Πάντοτε μεταξύ του μεταλλικού σκελετού και της τσιμεντοσανίδας τοποθετείται
στεγανοποιητική διαπνέουσα μεμβράνη (επιβραδυντής διάχυσης υδρατμών) με πτυχώσεις για την
αποστράγγιση οποιασδήποτε υγρασίας που έχει ενδεχομένως εγκλωβισθεί πίσω από τις
τσιμεντοσανίδες ή τα αντίστοιχα υλικά.

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Διενεργείται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών, ότι προϊόντα και εργασίες ανταποκρίνονται στη μελέτη
εφαρμογής του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02.
Καμία εργασία δεν καλύπτεται πριν ελεγχθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό και εγκριθεί από τον εργοδότη.
Εργασίες που παρεκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02, δεν γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον
ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά μέτρα.
Ο επιβλέπων μηχανικός ή εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών
μέτρων οπότε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούμενη
προστασία.
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Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση του έργου, έχει το
δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού
περιβλήματος κατά ΕΛΟΤ EN 13187 από κατάλληλο φορέα ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [42]), εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής της
μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν της μελέτης (ελλιπής
μόνωσης, θερμογέφυρες, διαρροές νερού, κτλ.) ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την ποιότητα της
μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο.
Στην περίπτωση διαπιστωμένης κακοτεχνίας, οι ως άνω έλεγχοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
επιπρόσθετης αμοιβής για τον ανάδοχο του έργου

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα θερμομονωμένης επιφανείας, ανά κατηγορία
θερμομονωτικών στρώσεων (με βάση το πάχος, το υλικό κατασκευής, τον δείκτη θερμικής αγωγιμότητος
κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς απομάκρυνση - ανακύκλωση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Λεπτομέρειες επί των ανωτέρω καθορίζονται στην γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

A.2.2 Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
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Thermal insulation of clay roofing tiles
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-06-02-03:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 εγκρίθηκε την 2018-12-28 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

5
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Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 αναφέρεται στις θερμομονώσεις κοινών
κεραμοσκεπών στεγών με φέροντα υπό κλίση στοιχεία Ο.Σ. ή με ξύλινα στοιχεία που ακολουθούν συνήθεις
μεθόδους κατασκευής και χρησιμοποιούν βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων,
καθώς επίσης των συνήθων μεθόδων εφαρμογής των, συναρτώμενες με:
-

Του κατοικήσιμου ή όχι των κάτωθεν της στέγης χώρων, από το οποίο εξαρτάται και η θέση
τοποθέτησης της θερμομονωτικής στρώσης.

-

Την τοποθέτηση ή μη διαφράγματος υγρασίας κάτωθεν της επικεράμωσης για πρόσθετη στεγανωτική
εξασφάλιση και για την δημιουργία ζωνών αερισμού μεταξύ επικεράμωσης και διαφράγματος ως και
μεταξύ θερμομόνωσης και διαφράγματος.

-

Των διατάξεων για τον περιορισμό των θερμικών γεφυρών μεταξύ των στοιχείων κατάληξης στέγης
και κατακόρυφων στοιχείων κελύφους.

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν περιλαμβάνονται τα επιτόπου παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα.
Η παρούσα προδιαγραφή προϋποθέτει την ύπαρξη μελέτης διπλωματούχου μηχανικού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9229

Θερμομόνωση — Λεξιλόγιο -- Thermal insulation - Vocabulary

ΕΛΟΤ 1415

Κώδικας εφαρμογής για στεγάνωση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες -Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες
Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes

--

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC -- Waterproofing of
roofs and terraces with PVC membranes
ETAG 005

Liquid Applied Roof Waterproofing Kits – Συστήματα Υγρομόνωσης Δωμάτων
Υγρής Εφαρμογής
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Εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα βιομηχανικώς παραγομένων θερμομονωτικών προϊόντων:
ΕΛΟΤ EN 13162
EΛΟΤ EN 13163

ΕΛΟΤ EN 13164

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ EN 13165

ΕΛΟΤ EN 13166
ΕΛΟΤ EN 13167
ΕΛΟΤ EN 13168
ΕΛΟΤ EN 13169

ΕΛΟΤ EN 13170
ΕΛΟΤ EN 13171

3

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for buildings
- Factory made mineral wool (MW) products - Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products
for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) - Προδιαγραφή
-- Thermal insulation
products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS)
products - Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
άκαμπτο αφρό πολυοθρεθάνης (PUR) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation
products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products - Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένο περλίτη(EPB) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένο φελλό (ICB) – Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for
buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
ίνες ξύλου (WF) – Προδιαγραφή -- Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products - Specification

Όροι και ορισμοί ανά πρότυπο της παρ.2

Για τους σκοπούς της παρούσας ακολουθούνται οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στα πρότυπα της
παρ.2.

3.1 Θερμομόνωση:
Διαδικασία μείωσης της μεταφοράς θερμότητας (βλέπε εδάφιο 2.4.1 προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9229).

3.2 Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα:
Τα προϊόντα που προορίζονται να μειώσουν τη μεταφορά θερμότητας και τα οποία παράγουν τις μονωτικές
τους ιδιότητες από τη χημική τους φύση ή / και τη φυσική τους δομή.
Στην κατηγορία των βιομηχανικά παραγόμενων θερμομονωτικών προϊόντων σε φύλλα/πλάκες, υπάγονται
όλα τα ως άνω προϊόντα που έχουν δηλωμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD≤0,060 W/mK και
δηλωμένη θερμική αντίσταση RD≥0,25 m2K/W, ή όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο πρότυπο του προϊόντος.
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3.3 Υγρομετρία χώρων (ΕΛΟΤ 1415):
Σχετικά με την υγρομετρία χώρων βλέπε πρότυπο ΕΛΟΤ 1415.
Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται τα παρακάτω:
Η υγρομετρία των χώρων αναφέρεται στον λόγο των παραγόμενων σε ένα χώρο υδρατμών W σε gr/ώρα
προς το ρυθμό ανανέωσης του αέρα του χώρο Ν σε m3/ώρα δηλαδή W/N σε gr/m3.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχετικά με τον καθορισμό ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων συμπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη
μάζα των οικοδομικών στοιχείων) οι χώροι κατατάσσονται συμβατικά σε τέσσερις τύπους από πλευράς
υγρομετρίας:


Χώρος χαμηλής υγρομετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m3. Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή
υδρατμών και ο αερισμός είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της αντίστοιχης
εξωτερικής.



Χώρος μέσης υγρομετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m3.



Χώρος έντονης υγρομετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3.



Χώρος πολύ έντονης υγρομετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα με την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τους κανονισμούς ρυθμοί
ανανέωσης του αέρα.


Κτίρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιματίζονται, τα σχολεία ημερήσιας
φοίτησης, ορισμένες κατοικίες εξοπλισμένες με ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό και ειδικά συστήματα
απομάκρυνσης των υδρατμών στα σημεία παραγωγής τους που μόλις δημιουργούνται (π.χ.
απορροφητήρες κουζίνας).



Κτίρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαμβάνονται οι
κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.



Κτίρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών με μέτριο αερισμό, με υπερκατοίκηση καθώς
και ορισμένα βιομηχανικά κτίρια.



Κτίρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιομηχανικά, όπου απαιτείται
διατήρηση υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια με κοινόχρηστους υγρούς χώρους ή κτίρια
κολυμβητηρίων.

4

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις και η μεθοδολογία που αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι στην κρίση του μελετητή και
διέπονται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία.

4.1. Ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντων
Ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιπτώσεις συνδυασμού των ουσιωδών χαρακτηριστικών όλων
των προϊόντων, που συμμετέχουν στην κατασκευή συστήματος θερμομόνωσης, κατά την εφαρμογή της
παρούσας προδιαγραφής.
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Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
4.1.1.

Προϊόντα στεγανοποίησης

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων στεγανοποίησης αναφέρονται στις προδιαγραφές, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-06-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02, καθώς επίσης στα αντίστοιχα πρότυπα της παρ. 2.
4.1.2.

Θερμομονωτικά προϊόντα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΖΑ των
εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο Κεφ. 2.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.

4.2. Κριτήρια κατάταξης των θερμομονωτικών προϊόντων
Ακολουθεί κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιμέρους ιδιότητες τους. Η αναφορά
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και αφορά τα συνήθη προϊόντα της αγοράς. Η επιλογή είναι στην ευθύνη
του μελετητή.
4.2.1.

Κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα με τη σύσταση/μορφή

α) Κυψελοειδούς σύστασης σε πλάκες:


Διογκωμένη πολυστερίνη καλουπωτή (EPS)



Διογκωμένη πολυστερίνη παραγωγή σε όγκους και κοπή σε πλάκες (ΕPS)



Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)



Αφρός πολυουρεθάνης (PUR)



Φαινολικός αφρός (PF)

β) Οργανικής σύστασης σε πλάκες:


Διογκωμένος Φελλός (ICΒ)



Ξυλόμαλλο (WW)



Ίνες ξύλου (WF)

γ) Ανόργανης κυρίως σύστασης σε πλάκες:


Πετροβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας (ΜW)



Διογκωμένος περλίτης (EPB)



Διογκωμένο γυαλί (CG)
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4.2.2.

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

Κατάταξη των
θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα της δηλωμένης τιμής θερμικής
αγωγιμότητας (συντελεστής λd)

Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας λD είναι αυτή που προκύπτει από μετρήσεις σε ειδικές εργαστηριακές
διατάξεις και περιλαμβάνει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 90%,σύμφωνα με το Παράρτημα Α των προτύπων
των προϊόντων.
4.2.3.

Κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα της στεγανότητας τους στον αέρα

Ο διαχωρισμός αυτός ισχύει κυρίως για τα ινώδη προϊόντα και για ορισμένες θέσεις τοποθέτησής τους, όπου
απαιτείται αεροστεγανότητα της εφαρμογής από τον μελετητή.
4.2.4.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

α)

Κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων ανάλογα της διαμόρφωσης της επιφάνειας τους
Ινώδη προϊόντα
Διακρίνονται σε αυτά που:

β)

-

το υλικό συνεχίζει και στην επιφάνεια με την πυκνότητα

-

η επιφάνεια τους έχει διαφορετική πυκνότητα

-

φέρουν στην μία επιφάνειά τους επικολλημένο χαρτί, KRAFT, υαλοπίλημα, ασφαλτικό φύλλο ή
φύλλο αλουμινίου και τούτο ανάλογα των στρώσεων που πρόκειται να επικολληθούν σε αυτά
(π.χ. στεγανωτική στρώση) ή των υγροθερμικών συνθηκών όπου θα τοποθετηθούν.

Προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη
Διακρίνονται σε αυτά που:
x

γ)

παράγονται σε πλάκες (καλουπωτά),

x

παράγονται σε κοφτές πλάκες από ορθογωνικά πρίσματα διαφόρων διαστάσεων

x

παράγονται κατά παραγγελία με κεκλιμένη τη μία επιφάνεια για διαμόρφωση ρύσεων

x

φέρουν ορθογωνικές ακμές

x

φέρουν πατούρα συναρμολόγησης περιμετρικά

Προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη
Διακρίνονται σε αυτά που έχουν επιδερμίδα από το ίδιο υλικό και σε αυτά που δεν έχουν.

β)

Προϊόντα από πολυουρεθάνη ή διογκωμένο περλίτη ή διογκωμένο γυαλί ή διογκωμένο φελλό σε
πλάκες
Διακρίνονται ανάλογα της τελικής επιφάνειας τους η οποία δύναται να είναι από χαρτί με πτυχώσεις,
ασφαλτικό φύλλο, φύλλο αλουμινίου, ασφαλτική επάλειψη (για τον περλίτη) και ανάλογα:

4.3

-

των στρώσεων που πρόκειται να επικολληθούν σε αυτά (π.χ. στεγανωτική στρώση)

-

της ανάγκης προστασίας τους από διαβροχή ή από συμπυκνώσεις υδρατμών

Κριτήρια επιλογής των θερμομονωτικών προϊόντων

Με την κατάταξη των θερμομονωτικών προϊόντων σε κατηγορίες, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη
παράγραφο, δεν είναι δυνατό να γίνει η επιλογή τους, έστω και αν για κάθε υλικό δίδονται ορισμένα
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χαρακτηριστικά στοιχεία. Για την επιλογή των θερμομονωτικών προϊόντων, του πάχους τους και τρόπου
θερμομόνωσης, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Η επιλογή πρέπει να
γίνεται με ευθύνη του μελετητή, με βάση τους συνδυασμούς της συμπεριφοράς των προϊόντων, σχετικά με
τις διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές) που επικρατούν στο έργο και
υφίστανται τα προϊόντα καθώς επίσης με βάση την θερμική αντίσταση (αντίσταση θερμοδιαφυγής) για την
επιλογή των προϊόντων από θερμομονωτικής ικανότητας (βλέπε παράγραφο 4.2.3)..
Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι είναι δυνατόν να τοποθετούνται θερμομονωτικά προϊόντα μεταβλητού πάχους,
ώστε να δημιουργούνται κλίσεις με τη χρήση του θερμομονωτικού υλικού (παρ. 4.2.4).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα θερμομονωτικά προϊόντα που τοποθετούνται στις κεραμοσκεπείς στέγες πρέπει κυρίως να
προστατεύονται κατά περίπτωση, από τους υδρατμούς των κάτωθεν χώρων, από τη διαπότισή τους με
νερά, από τη διέλευση γαλακτώματος όταν επ΄ αυτών προβλέπεται χυτό σκυρόδεμα και από τραυματισμούς
τους όταν επ’ αυτών κατασκευάζεται βαριά στρώση προστασίας.
4.3.1.

Φράγμα υδρατμών

Ως φράγμα υδρατμών νοείται ένα λεπτό στρώμα υλικού με μεγάλη αντίσταση υδρατμοδιαφυγής που
τοποθετείται στη θερμότερη πλευρά των χώρων όπου υπάρχει αυξημένη υγρασία για να εμποδίζει τους
υδρατμούς να εισχωρήσουν και να ψυχθούν στο εσωτερικό του δομικού στοιχείου.
Ανάλογα της υγρομετρίας των κάτωθεν χώρων (βλέπε αναφορικά με την υγρομετρία παρ. 3.3 της
παρούσας), δύναται να τοποθετηθούν διάφορα πιστοποιημένα προϊόντα μεταξύ των οποίων προτείνονται τα
εξής:
-

Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με φορέα υαλοπίλημα

-

Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με ενδιάμεσο φορέα φύλλο αλουμινίου

-

Ασφαλτική ελαστομερής μεμβράνη με φορέα φύλλο από μη υφαντό πολυεστέρα με
ενδιάμεσο φύλλο αλουμινίου.



Ειδικά υγρά στεγανοποιητικά δωμάτων (με ή χωρίς οπλισμό) (όπως αναφέρονται στην ETAG 005) με
βάση:
x

Γαλακτώματα και διαλύματα ασφάλτου τροποποιημένα με πολυμερές

x

Ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες, ενισχυμένες με εύκαμπτο υαλόπλεγμα

x

Εύκαμπτο ακόρεστο πολυεστέρα

x

Πολυμερές τροποποιημένης ασφάλτου θερμής εφαρμογής

x

Πολυουρεθάνη

x

Ασφαλτικά γαλακτώματα και διαλύματα

x

Πολυμερή διασποράς

ή χωρίς

Προβλέπεται τοποθέτηση υποχρεωτικά όταν το θερμομονωτικό υλικό είναι ινώδες και τοποθετείται στην
τελευταία προς τα άνω στρώση.
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4.3.2.

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

Στρώση διάχυσης υδρατμών

Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και ανάλογα της υγρομετρίας των κάτωθεν χώρων όταν είναι μεγαλύτερη
των 5 gr/m3 και είναι ινώδες το θερμομονωτικό υλικό, τοποθετείται κάτωθεν αυτού στρώση διάχυσης
υδρατμών σε συνδυασμό με εξαεριστήρες και φράγμα υδρατμών.
Τοποθετείται επίσης όταν απαιτείται απομάκρυνσης υγρασίας από στρώση που έχει διαποτισθεί με νερό και
δεν υπάρχει χρόνος για στέγνωμα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η στρώση διάχυσης υδρατμών δύναται να αποτελείται:
1.

Από ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ή ελαστομερούς ασφάλτου με ενδιάμεσο φορέα φύλλο
αλουμινίου και έχει επικολλημένες στην κάτω επιφάνειά της ψηφίδες φελλού ή χάνδρες πολυστερίνης.
Χρησιμοποιείται όταν οι από πάνω στρώσεις τοποθετούνται κατά τον ανεξάρτητο τρόπο εφ’ όσον
υπάρχει βαριά στρώση προστασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγματος
υδρατμού.

2.

Από διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου (οπές διαμέτρου 30 mm σε πυκνότητα 100
έως 120 ανά m2) που έχει επικολλημένες στην κάτω επιφάνειά της ψηφίδες φελλού ή χάνδρες
πολυστερίνης.
Τοποθετείται με θερμή άσφαλτο σε επιφάνεια σκυροδέματος αφού προηγουμένως ασταρωθεί με
ψυχρή άσφαλτο.
Στην περίπτωση αυτή θα επικολληθεί επ’ αυτής ή το φράγμα υδρατμών ή η στεγανωτική στρώση όταν
η τοποθέτησή της αποσκοπεί στο στέγνωμα στρώσης σκυροδέματος.

4.3.3.

Διατάξεις εξαεριστήρων της στρώσης διάχυσης υδρατμών (όπου το επιτρέπει η εφαρμογή)

Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο τύποι εξαεριστήρων:
-

Ένας τύπος από τον οποίο απάγονται οι εγκλωβισμένοι υδρατμοί κάτω από τη στρώση διάχυσης.

-

Ένας τύπος από τον οποίο προσάγεται αέρας

Ο πρώτος τύπος τοποθετείται ένας ανά 60 με 80 m2 και ο δεύτερος ένας για κάθε δύο του πρώτου τύπου.
4.3.4.

Αυτοκόλλητες ταινίες πολυεστέρα ή ασφαλτικής μεμβράνης

Πλάτους 15 cm για στεγάνωση των αρμών του θερμομονωτικού υλικού όταν τοποθετείται κάτωθεν της
φέρουσας πλάκας.
4.3.5.

Πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελάχιστου βάρους 170 gr/m2

Τοποθετούμενο κάτωθεν του θερμομονωτικού υλικού για προστασία της επιδερμίδας του από
τραυματισμούς ή πάνω από αυτό ως στρώση προστασίας και ανεξαρτοποίησης.
4.3.6.

Μεμβράνη πολυεστέρα τοποθετούμενη επί θερμομονωτικού υλικού

Για την αποφυγή διελεύσεως γαλακτώματος τσιμέντου από τη στρώση κλίσης την κατασκευαζόμενη επί της
θερμομόνωσης.
4.3.7.

Στρώση προστασίας από γαρμπιλοσκυρόδεμα ή ελαφροσκυρόδεμα

Κατασκευάζεται, οπλισμένη ή όχι, επί της θερμομονωτικής στρώσης όταν αυτή τοποθετείται πάνω από την
οροφή του τελευταίου ορόφου που επιστεγάζεται με κεραμοσκεπή στέγη, για την προστασία της
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θερμομόνωσης, κυρίως από τα συγκεντρωμένα φορτία τα προερχόμενα από τους ορθοστάτες στέγης όταν
αυτοί δεν ανήκουν σε αυτοφερόμενο ξύλινο ζευκτό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η κατασκευή της ως άνω προστασίας από ελαφροσκυρόδεμα δεδομένου ότι συγκρατούν
για μεγάλο χρονικό διάστημα τα νερά του.

4.3.8.

Ξύλινο υπόστρωμα θερμομονωτικής στρώσης

Δεδομένου ότι η θερμομόνωση δύναται να τοποθετηθεί επί των αμειβόντων ή ανάμεσα αυτών, επί των
ελκυστήρων ή ανάμεσα αυτών, απαιτείται ένα ξύλινο υπόστρωμα για την έδραση της θερμομόνωσης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το ξύλινο υπόστρωμα δύναται να αποτελείται ενδεικτικά:
-

Από ραμποταρισμένες σανίδες λευκής ή σουηδικής προέλευσης

-

Από φύλλα μοριοσανίδων

-

Από φύλλα κόντρα-πλακέ

Το πάχος των ως άνω στοιχείων θα προκύψει κατόπιν υπολογισμού ανάλογα του μεταξονίου των
αμειβόντων ή των ελκυστήρων της ξύλινης κατασκευής.
Υποχρεωτικά τα ξύλινα ως άνω στοιχεία να έχουν εμποτιστεί με προστατευτικά προϊόντα έναντι μυκήτων και
ξυλοφάγων εντόμων.
4.3.9.

Διάφραγμα δημιουργίας ζωνών αερισμού κάτωθεν της επικεράμωσης

Πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση ενός εύκαμπτου ή άκαμπτου διαφράγματος κάτω από την
επικεράμωση και πάνω από την θερμομόνωση ή τα φέροντα στοιχεία (ξύλα, φέρουσα πλάκα, πλάκα Ο.Σ.),
ώστε να δημιουργούνται δύο ανεξάρτητες ζώνες (στρώσεις) με τις οποίες θα αερίζονται:
-

Οι εσωτερικές επιφάνειες της επικεράμωσης

-

Τα ξύλινα στοιχεία πάνω από το διάφραγμα

-

Η άνω επιφάνεια της θερμομόνωσης (εφόσον είναι τοποθετημένη πάνω από τα φέροντα στοιχεία)

-

Τα ξύλινα στοιχεία κάτω από το διάφραγμα

Συγχρόνως με την τοποθέτηση του διαφράγματος διευκολύνεται η απορροή νερών προς τις οριζόντιες
υδρορροές, τα οποία δύνανται να προέλθουν είτε:
-

Από φθορά των κεραμιδίων

-

Από μικρή κλίση της στέγης

-

Από λιώσιμο του χιονιού που πέρασε υπό μορφή σκόνης με τον άνεμο από τις ενώσεις των
κεραμιδίων

Προϋπόθεση αποτελεσματικότητας των δημιουργούμενων ζωνών αερισμού είναι:
-

Η πρόβλεψη οπών αερισμού στις κατώτερες καταλήξεις της στέγης και στους κορφιάδες.

-

Η δυνατότητα της απορροής των νερών που θα καταλήξουν επί του διαφράγματος προς τις οριζόντιες
υδρορροές (λούκια).
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1.

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

Υλικό εύκαμπτου διαφράγματος
Αποτελείται από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο όψεις βάρους 500
gr/m2 που τοποθετούνται επί των αμειβόντων ξύλινου ζευκτού ή επί των ξύλινων δοκών που έχουν
τοποθετηθεί επί φέρουσας πλάκας Ο.Σ. παράλληλα με την κλίση της στέγης, εφόσον το μεταξόνιο
αυτών δεν είναι μεγαλύτερο των 90 cm.
Στην περίπτωση που απαιτείται βελτίωση της θερμικής άνεσης των χώρων με επικεράμωση
χρησιμοποιείται το αυτό διάφραγμα, αλλά επικαλυμμένο με φύλλο αλουμινίου, ώστε να ανακλάται η
υπέρυθρη ακτινοβολία από την επικεράμωση.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2.

Υλικό άκαμπτου διαφράγματος
Αποτελείται από δύο ασφαλτικές μεμβράνες με φορέα υαλοπίλημα ή και υαλοϋφασμα οξειδωμένης ή
ελαστομερούς ασφάλτου που υποχρεωτικά τοποθετούνται επί ξύλινου υποστρώματος όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.8 της παρούσης της πρώτης καρφωτής και της δεύτερης κολλητής
επί της πρώτης-ή από μεμβράνες PVC ή τέλος από την ίδια μεμβράνη του εύκαμπτου διαφράγματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγοι που επιβάλλουν την ανάγκη δημιουργίας των δύο ζωνών αερισμού.

Στην περίπτωση που δεν προβλεφθούν οι ζώνες αερισμού θα υπάρξουν:
1.

Επιπτώσεις στα κεραμίδια
Στα κεραμίδια όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αερισμού της κάτω επιφάνειάς τους και η
απορροφούμενη από την μάζα τους υγρασία παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα με χαμηλές
θερμοκρασίες, θα παρουσιασθούν φαινόμενα ρηγμάτωσης από παγετό, ιδίως όταν το σχετικό
πορώδες του υλικού τους είναι μεγαλύτερο του 18%.
Σχετικό πορώδες είναι ο λόγος επί τοις εκατό του όγκου των προσπελάσιμων πόρων προς το
συνολικό όγκο του δείγματος.
Μια άλλη επίπτωση από την παραμονή υγρασίας είναι όταν η μάζα της αργίλου του κεραμιδιού
περιέχει κόκκους άνυδρου ασβέστου, οπότε τότε θα παρουσιασθούν τοπικές αποφλοιώσεις οι οποίες
δύνανται να φθάσουν και στην πλήρη καταστροφή των κεραμιδιών.
Τα φαινόμενα αυτά θα παρουσιασθούν και στην εξωτερική επιφάνεια των κεραμιδιών.

2.

Επιπτώσεις στα ξύλινα στοιχεία της στέγης
Στα ξύλινα στοιχεία της στέγης, όταν το ποσοστό υγρασίας τους είναι μεγαλύτερο του 15% διατρέχουν
τον κίνδυνο:
α.

να αναπτυχθούν μύκητες αποσύνθεσης ξύλων οι οποίοι δύνανται να περάσουν από τις τρύπες
των τούβλων και των κονιαμάτων και να προσβάλλουν τους κατοικήσιμους χώρους (έπιπλα,
υφάσματα, χαρτιά ταπετσαρίας).

β.

να προσβληθούν από ξυλοφάγα έντομα όταν το γύρω του κτιρίου έδαφος έχει αποικίες τερμιτών,
των οποίων η βασική τους τροφή είναι η κυτταρίνη των ξύλων.

γ.

να παρουσιάσουν μεγαλύτερα των επιτρεπομένων βέλη κάμψεως, δεδομένου ότι με την αύξηση
της υγρασίας, μειώνονται οι επιτρεπόμενες τάσεις, και λόγω αυτής της μείωσης γίνεται μικρότερο
το μέτρο ελαστικότητας.
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Η αύξηση του βέλους κάμψεως των ξύλινων φερόντων στοιχείων δύναται να οδηγήσει στη θραύση
των κεραμιδιών, στη ρηγμάτωση του τεντωμένου διαφράγματος και κυρίως στην χαλάρωση της όλης
συνδεσμολογίας των ξύλινων στοιχείων.
Η αύξηση του ποσοστού υγρασίας των ξύλων εξαρτάται πάντοτε από την σχετική υγρασία του αέρα
των κατοικήσιμων χώρων.
Εάν οι χώροι αυτοί δεν αερίζονται, οι υδρατμοί θα περνάνε προς την περιοχή της στέγης με
διαπέραση εφόσον δεν έχει προβλεφθεί φράγμα υδρατμών στην οροφή του τελευταίου ορόφου και
στεγανή στο σύνολό της κατασκευή.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.

Επιπτώσεις στη θερμομονωτική στρώση της στέγης
Οι ξύλινες κεραμοσκεπείς στέγες από πλευράς αερισμού της θερμομονωτικής στρώσης ανήκουν στις
ψυχρές στέγες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη κάτω από την επιφάνεια της επιστέγασης,
κυρίως κάτω από το προβλεπόμενο διάφραγμα και πάνω από τη θερμομονωτική στρώση μιας
αεριζόμενης στρώσης σε επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα.
Απουσία παρόμοιας στρώσης επαυξάνει την υγρασία στη μάζα του υλικού της θερμομόνωσης και από
το λόγο αυτό μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας.

4.4

Καθορισμός των προϊόντων – δείγματα

Όλα τα προϊόντα καθορίζονται εκ των προτέρων με την τεχνική τους περιγραφή και δείγματα, εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και διατίθενται
τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά (βλ. επόμενη παράγραφο). Καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών τα
προϊόντα να προέρχονται κατά προτίμηση από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής). Στην περίπτωση
αλλαγής προμηθευτή απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας.
Ο καθορισμός των προϊόντων να συμφωνείται και τα δείγματα να προσκομίζονται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο μη
αποδοχής τους στο έργο.

4.5

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των προϊόντων

Τα προσκομιζόμενα προϊόντα να είναι συσκευασμένα και να ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να
επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόμενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση (π.χ. μονωτικές πλάκες με ακέραιες ακμές, σφραγισμένες απαραμόρφωτες φύσιγγες ή
δοχεία με πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και χρόνο λήξης που καλύπτει το πρόγραμμα κατασκευής)
οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα να συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον από Δήλωση Επιδόσεων που καταρτίζει ο
κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ
EEL159/41/28.05.2014) και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.
Η Δήλωση Επιδόσεων και η σήμανση CE πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζεται το
προϊόν (π.χ. Το Designation Code για τα θερμομονωτικά προϊόντα που είναι κατάλληλα για χρήση στα
δώματα διαφέρει από το αντίστοιχο των προϊόντων που προορίζονται για θερμομόνωση της τοιχοποιίας). Για
όλα τα παραπάνω δίνονται οδηγίες στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα του προϊόντος.
Ειδικότερα, θεωρούνται αποδεκτά τα «Ειδικά υγρά στεγανοποιητικά δωμάτων» που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της ETAG 005 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) και των οποίων η
συμμόρφωση προς αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τα πρότυπα, ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοδότης έχει το
δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια δοκιμών από κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [52]).

4.6

Αποθήκευση και μεταφορές των προϊόντων στο εργοτάξιο

Τα προϊόντα να αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο έτσι ώστε να διευκολύνεται
η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την
προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που
μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία να αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και έτσι, ώστε να
καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του χρόνου χρήσης.
Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο να γίνονται με τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή
τους.

5

Κριτήρια διαμόρφωσης διατάξεων θερμομόνωσης

(Βλέπε σχήματα 1 έως 5)
Για την εφαρμογή των θερμομονωτικών στρώσεων στις κεραμοσκεπείς στέγες, πρέπει πάντοτε να
λαμβάνονται υπόψη από τον μελετητή τα κριτήρια:
-

Του κατοικήσιμου ή όχι των κάτωθεν της στέγης, χώρων

-

Της αποτελεσματικότητας της θερμομονωτικής στρώσης ανάλογα της θέσης τοποθέτησής της ως
προς τον φέροντα οργανισμό

-

Πάντοτε σε συνδυασμό με την υποχρεωτική:

-

Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης (διαφράγματος) κάτωθεν της επικεράμωσης στην πλέον
κατάλληλη θέση ως πρόσθετη στεγανωτική εξασφάλιση (εκτός της επικεράμωσης) της
θερμομονωτικής στρώσης ή των κάτωθι χώρων.

-

Πρόβλεψη διατάξεων αερισμού των δημιουργούμενων ζωνών με την παρουσία του διαφράγματος.
-

Επικεράμωσης και προστατευτικού διαφράγματος

-

Θερμομονωτικής στρώσης και προστατευτικού διαφράγματος (ψυχρή στέγη)

-

Τοποθέτηση φράγματος υδρατμών κάτω από τη θερμομονωτική στρώση ανάλογα της υγρομετρίας
των στεγασμένων χώρων.

-

Πρόβλεψη διατάξεων αερισμού των μη κατοικήσιμων χώρων κάτωθεν της στέγης.

Με βάση τα παραπάνω δύο κριτήρια, προκύπτουν ενδεικτικά οι Ομάδες Διατάξεων θερμομόνωσης:
-

Ομάδα Α: κατοικήσιμος κάτωθεν της στέγης χώρος, με φέρουσα πλάκα με κλίση πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος.
-

Διάταξη 1η , σχήμα 1: Θερμομονωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας ανάμεσα σε ξύλινα
κατά μήκος στοιχεία (αμείβοντες) επί των οποίων στηρίζονται οι τεγίδες επικεράμωσης.

17

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51733

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

-

ΕΛΟΤ

Διάταξη 2η, σχήμα 2: Θερμομονωτική στρώση, απ’ ευθείας κάτωθεν της φέρουσας πλάκας με την
επικεράμωση επί ξύλινων στοιχείων εδραζομένων επί της πλάκας (αμείβοντες τεγίδες).

Ομάδα Β: κατοικήσιμος τελευταίος όροφος με φέρουσα ξύλινη κατασκευή στέγης

-

-

Διάταξη 3η, σχήμα 3: Θερμομονωτική στρώση
τοποθετούμενης επί των αμειβόντων ή μεταξύ αυτών.

επί

ξύλινης

επένδυσης

(πέτσωμα)

Ομάδα Γ: μη κατοικήσιμος τελευταίος όροφος με φέρουσα ξύλινη κατασκευή στέγης

-

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

©

-

Διάταξη 4η, σχήμα 4: Θερμομονωτική στρώση
τοποθετούμενης επί των ελκυστήρων ή μεταξύ αυτών.

επί

ξύλινης

επένδυσης

(πέτσωμα)

-

Διάταξη 5η, σχήμα 5: Θερμομονωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας δαπέδου μη
κατοικήσιμου χώρου ή απ’ ευθείας κάτωθεν αυτής.

Ανεξάρτητα της θέσης τοποθέτησης της θερμομονωτικής στρώσης, αυτή πρέπει να συνδυάζεται και να
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια με την θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, πάντοτε βέβαια
ανάλογα των διατάξεων θερμομόνωσης αυτών – ώστε να αποφεύγονται οι θερμικές γέφυρες. Τούτο σημαίνει
ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η θερμομόνωση των κεραμοσκεπών στεγών εάν δεν έχει ολοκληρωθεί
και η μελέτη θερμομόνωσης των κατακόρυφων στοιχείων του.

6

Μέθοδος κατασκευής

6.1

Συνεργείο

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλουν:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα ικριώματα
και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά
κατάσταση κλπ.

γ)

να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

6.2

Πρόγραμμα εργασιών

Ο χρόνος έναρξης εργασιών διαφέρει από Διάταξη σε Διάταξη θερμομόνωσης δεδομένου ότι πρέπει να
προηγηθούν ορισμένες οικοδομικές και ξυλουργικές εργασίες ή σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται
παράλληλα. Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένες περιπτώσεις διάταξης
θερμομόνωσης.
Πριν από την έναρξη των εργασιών να έχουν απομακρυνθεί τα υπολείμματα και τα
προηγουμένων εργασιών και να έχει καθαριστεί η περιοχή.
6.2.1.

Για την πρώτη διάταξη θερμομόνωσης

(σχήμα 1, τομή α-α)
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1.

Να έχουν στερεωθεί τα ξύλινα καδρόνια επί της φέρουσας πλάκας με κατεύθυνση τοποθέτησης
παράλληλα με την κλίση της στέγης. Τα ως άνω καδρόνια να έχουν ελάχιστο πλάτος 7 cm και ύψος
και 2 cm μεγαλύτερο του πάχους της θερμομόνωσης με μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο των 90 cm.

2.

Στην περίπτωση όπου η υγρομετρία των κάτωθεν χώρων είναι μεγαλύτερη των 5 gr/m3 πρέπει να
έχει προηγηθεί η επικόλληση φράγματος υδρατμών επί της απισωτικής τσιμεντοκονίας, (εφόσον
απαιτείται από το είδος του θερμομονωτικού υλικού) και επ’ αυτού να στερεωθούν τα ως άνω
αναφερόμενα καδρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή διάτρησης του φράγματος υδρατμών από την στερέωση των καδρονιών, και εφόσον
απαιτείται η προστασία του θερμομονωτικού υλικού από συμπυκνώσεις υδρατμών, δύναται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο
υλικό με επικολλημένο εξ υπαρχής επ’ αυτού φράγματος υδρατμών ή να τοποθετηθεί το φράγμα υδρατμών ανάμεσα στα
καδρόνια και να γυρίσει κατακόρυφα και να στερεωθεί στις παρειές τους, ώστε να σχηματισθεί ένα είδος σκάφης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.2.2.

Για τη δεύτερη διάταξη θερμομόνωσης

(σχήμα 2, τομή b-b)
6.2.3.

Για την Τρίτη διάταξη θερμομόνωσης

(σχήμα 3, τομές c-c και d-d)
1.

Στην περίπτωση της τομής c-c να προηγηθεί η τοποθέτηση των καδρονιών με ένδειξη 15 επί του
ξύλινου υποστρώματος επί του οποίου εφόσον απαιτείται φράγμα υδρατμών (βλέπε παράγραφο
4.2.1-3 της παρούσης) να έχει προηγηθεί η τοποθέτησή του ή το φράγμα υδρατμών να τοποθετηθεί εκ
των υστέρων ανάμεσα στα καδρόνια 15.

2.

Στην περίπτωση της τομής d-d να έχει προηγηθεί το ξύλινο υπόστρωμα επί του κάτω πέλματος των
αμειβόντων και εφόσον απαιτείται να έχει τοποθετηθεί το φράγμα υδρατμών ανάμεσα στα καδρόνια
των αμειβόντων ώστε να σχηματισθεί ένα είδος σκάφης.

Και στις δύο περιπτώσεις το φράγμα υδρατμών τοποθετείται:
-

Είτε ελεύθερο επί του ξύλινου υποστρώματος και στερεούται με την τοποθέτηση των καδρονιών 15 ή
γυρίζει κατακόρυφα και στερεούται στις παρειές των καδρονιών 12 ή 15 όταν εφαρμόζεται ανάμεσα
σε αυτά.

-

Είτε κολλημένο επί προηγουμένως καρφωθείσης ασφαλτικής μεμβράνης επί του ξύλινου
υποστρώματος εφόσον απαιτείται μεγαλύτερη εξασφάλιση έναντι συμπυκνώσεων υδρατμών.

6.2.4.

Για την τέταρτη διάταξη θερμομονώσεων

(σχήμα 4, τομές f-f και g-g)
Ισχύουν τα αναφερόμενα και στην προηγούμενη παράγραφο:
-

Για την περίπτωση της τομής f-f προηγείται η κατασκευή του ξύλινου υποστρώματος και η
τοποθέτηση των καδρονιών με ένδειξη 15 επί των ελκυστήρων μετά ή άνευ φράγματος υδρατμών.

-

Για την περίπτωση της τομής g-g προηγείται η κατασκευή του ξύλινου υποστρώματος μετά ή άνευ
φράγματος υδρατμών.

6.2.5.

Για την Πέμπτη διάταξη θερμομονώσεων

(σχήμα 5, τομές i-i και k-k)
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Για την περίπτωση της τομής k-k να προηγηθεί η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών επί απισωτικής ή όχι
τσιμεντοκονίας εφόσον απαιτείται από το είδος του υλικού και από την υγρομετρία των κάτωθεν χώρων.

6.3

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.3.1.

Προϊόντα θερμομόνωσης και τρόποι εφαρμογής
Για την Πρώτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 1 τομή a-a)

1.

το θερμομονωτικό υλικό ανεξάρτητα είδους τοποθετείται πάντοτε ανάμεσα σε προηγουμένως
στερεωθέντα καδρόνια σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1 της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-06-02-03.

2.

το πάχος των θερμομονωτικών προϊόντων υπολογίζεται σύμφωνα με τις θερμομονωτικές απαιτήσεις
του έργου με πρόσθετη απαίτηση όπως το σημείο δρόσου να τοποθετείται πάνω από τη διεπιφάνεια
θερμομόνωσης - υποστρώματος.

6.3.2.

Για την Δεύτερη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 2 τομή b-b) εφ’ όσον

1.

τοποθετείται εκ των υστέρων κάτωθεν της φέρουσας πλάκας. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική
παράγραφο της ως άνω Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ.

2.

τοποθετείται εκ των υστέρων κάτωθεν της φέρουσας πλάκας αλλά με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο της ως άνω Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και για τις τρεις ως άνω περιπτώσεις πρέπει να έχουν τοποθετηθεί επί της πλάκας τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4.2.1-2 της παρούσης, καδρόνια.

Αναφορικά με το πάχος της θερμομόνωσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.1-2 της
παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03
6.3.3.

Για την Τρίτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 3 τομές c-c και d-d)

Τα προϊόντα θερμομόνωσης δύνανται να χρησιμοποιηθούν με τις επόμενες παρατηρήσεις.
1.

ισχύει η παράγραφος 6.3.1-2 της παρούσης αναφορικά με το πάχος των προϊόντων.

2.

στην περίπτωση παπλώματος με επικολλημένο ή όχι φράγμα υδρατμών που τοποθετείται ανάμεσα
στα καδρόνια 15 (τομή c-c) ή στα καδρόνια 12 (τομή d-d) αυτό γυρίζει κατακόρυφα και στερεούται επί
των παρειών των καδρονιών.

3.

στην περίπτωση πλακών διογκωμένου γυαλιού, αυτές επικολλούνται με θερμή άσφαλτο επί
προηγουμένως καρφωθέντος στο ξύλινο υπόστρωμα φύλλου ασφαλτικής μεμβράνης.

6.3.4.

Για την Τέταρτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 4 τομές f-f και g-g)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο αναφορικά με τα προϊόντα που τοποθετούνται είτε
επί των ελκυστήρων είτε μεταξύ αυτών με τις αυτές παρατηρήσεις.
Επί πλέον για την προστασία της θερμομόνωσης και για τη δημιουργία αεριζόμενης ζώνης πάνω από τη
θερμομόνωση τοποθετείται σανίδωμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.8 της παρούσης το οποίο
δύναται και να κατασκευασθεί με κλίση <1% και να στεγανοποιηθεί με ασφαλτικές μεμβράνες για επί πλέον
προστασία των κατοικήσιμων χώρων από διαρροές από την επικεράμωση. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να
προβλέπονται και οπές απορροής στα κατώτερα σημεία της προστατευτικής επικάλυψης.
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6.3.5.
1.

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

Για την Πέμπτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 5 τομές i-i και k-k)
για την περίπτωση της τομής i- i να χρησιμοποιηθεί θερμομονωτικό υλικό υψηλής αντοχής ≥ 150 Kpa,
του οποίου όλες οι ενώσεις πρέπει να καλυφθούν με αυτοκόλλητες ταινίες και οι διατρήσεις από τους
οπλισμούς ανάρτησης να κλείσουν με μαστίχα σιλικόνης.
Εξέχουσες προς τα κάτω δοκοί πρέπει να θερμομονωθούν εκ των υστέρων με πλάκες ή πάπλωμα
θερμομονωτικού υλικού με ή χωρίς επικολλημένο φράγμα υδρατμών και επιφανειακή προστασία
άνθυγρων ή πυράντοχων γυψοσανίδων.

2.

για την περίπτωση της τομής k-k να χρησιμοποιηθεί επίσης θερμομονωτικό υλικό υψηλής αντοχής ≥
150 Kpa όπως αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Να προβλεφθεί προστατευτική στρώση από οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
με ή χωρίς ελαφριά κλίση.
Εξέχουσες προς τα άνω δοκοί να θερμομονωθούν επίσης με θερμομονωτικό υλικό και να
προστατευθούν όπως προηγούμενα.
Στην περίπτωση που δίδεται ελαφριά κλίση στη στρώση προστασίας πρέπει να προβλέπονται και
οπές απορροής στα κατώτερα σημεία της επικάλυψης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

(Α)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(25)

κατοικήσιμος χώρος
θερμομονωτικό με ή χωρίς φράγμα υδρατμών
διάφραγμα (μεμβράνη πολυπροπυλενίου)
αμείβον
σανίδα πάχους 20 mm.min (ελάχιστη διατομή 36/20)
τεγίδα
καδρόνια επί των αμειβόντων ή των ελκυστήρων

θερμομονωτικό υλικό υψηλής αντοχής ≥ 150 Kpa

οπές και κατεύθυνση αερισμού
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018
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Σημείωση αναφορικά με το φράγμα υδρατμών
Α Η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών επί ξύλινης επένδυσης (πέτσωμα) κάτωθεν θερμομόνωσης προϋποθέτει
ότι θα έχει καρφωθεί προηγούμενα, επί της επένδυσης, ασφαλτική μεμβράνη, επί της οποίας θα κολληθεί το
φράγμα.
Β Το φράγμα θα γυρίσει κατακόρυφα και θα στερεωθεί στις παρειές των καδρονιών που θα συναντήσει.
Γ Ομοίως θα γυρίσει κατακόρυφα και θα στερεωθεί στις παρειές των καδρονιών που θα συναντήσει, η
θερμομόνωση που αποτελείται από πάπλωμα με επικολλημένο στην επιφάνειά του φράγμα υδρατμών.
(Α)
(Β)
(8)
(11)
(13)
(16)
(19)

κατοικήσιμος χώρος
μη κατοικήσιμος χώρος
θερμομονωτικό με ή χωρίς φράγμα υδρατμών
διάφραγμα (μεμβράνη πολυπροπυλενίου)
σανίδα πάχους 20 mm.min (ελάχιστη διατομή 36/20)
ξύλινο πέτσωμα (σανίδωμα, κόντρα πλακέ, φύλλα μορίων ξύλου)
ελκυστήρας ζευκτού

αντοχής ≥ 150 Kpa

24

(5)
(10)
(12)
(14)
(25)
(27)

φράγμα υδρατμών
καρφωτή ασφαλτική μεμβράνη
αμείβον
τεγίδα

θερμομονωτικό υλικό υψηλής
οπές και κατεύθυνση αερισμού
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6.4
6.4.1.

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

Διαδικασίες τοποθέτησης διαφράγματος για δημιουργία ζωνών αερισμού
Εύκαμπτο διάφραγμα

Βλέπε σχετικά και παράγραφο 4.3.9 της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03.
Το διάφραγμα εφαρμόζεται πάντοτε επί των καδρονιών που έχουν τοποθετηθεί επί της φέρουσας πλάκας
όπως στις περιπτώσεις της Πρώτης και Δεύτερης διάταξης θερμομόνωσης ή επί των αμειβόντων ξύλινου
ζευκτού της Τρίτης διάταξης (σχήμα 3 τομή d-d) ή τέλος επί των πρόσθετων καδρονιών επί των αμειβόντων
(σχήμα 3 τομή c-c).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε όλες τις άνω περιπτώσεις, το διάφραγμα τοποθετείται τεντωμένο, κάθετα προς τη γραμμή της
μεγαλύτερης κλίσης, και στερεούται μηχανικά προσωρινά με πλατυκέφαλα καρφιά με αρχή τοποθέτησης
από το κατώτερο σημείο της στέγης.
Το πλάτος επικάλυψης των φύλλων του διαφράγματος είναι 20 cm, οι ενώσεις είναι είτε με απλή επικάλυψη,
είτε με αυτοκόλλητες ταινίες συμβατές με το υλικό του διαφράγματος.
Η οριστική στερέωση του διαφράγματος πραγματοποιείται με κάρφωμα σανίδων ελάχιστου πάχους 20 mm
και ελάχιστου πάχους 36 mm, επί των προηγούμενων αναφερομένων καδρονιών ή αμειβόντων, ώστε να
σχηματισθεί η κάτω ζώνη αερισμού και της θερμομόνωσης και των ξύλινων στοιχείων (σχήμα 6) ελαχίστου
πάχους 20 mm.
Με την τοποθέτηση των τεγίδων κάθετα επί των ήδη τοποθετηθέντων σανίδων δημιουργείται η πάνω ζώνη
αερισμού μεταξύ της κάτω επιφανείας της επικεράμωσης και του διαφράγματος.
Η αποτελεσματικότητα των ζωνών αερισμού εξαρτάται:
-

από την πρόβλεψη οπών προσαγωγής αέρα στα κατώτερα σημεία της στέγης για την κάτω ζώνη και
κατάλληλης διαμόρφωσης του διαφράγματος κοντά στους κορφιάδες ώστε ο επαγόμενος αέρας να
καταλήγει στην πάνω ζώνη.

-

από την πρόβλεψη οπών προσαγωγής και απαγωγής για την πάνω ζώνη οι οποίες συνήθως
δημιουργούνται με την τοποθέτηση ειδικών προς τούτο κεραμιδιών.

Επιπλέον πρέπει να επιδιώκεται όπως το εύκαμπτο διάφραγμα συμβάλλει και στην απορροή των νερών που
ενδεχόμενα θα περάσουν από την επικεράμωση.
Προς τούτο πρέπει:
-

να προσαρμοσθεί η κάτω κατάληξη του διαφράγματος με τις οριζόντιες υδρορροές (λούκια) της στέγης
(σχήματα7,8,9).

-

να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση κατά την τοποθέτηση του διαφράγματος προς τα ανάντη των
κατασκευών που προεξέχουν της επικεράμωσης (όπως παράθυρα, καταπακτές, αγωγοί καπναγωγοί)
ώστε να γίνεται μια εκτροπή των νερών (σχήματα 10 έως 13).

-

να προσαρμοσθεί κατάλληλα το διάφραγμα στα λούκια της στέγης (συνάντηση δύο επιπέδων στέγης)
όπως σημειούται στα σχήματα 14 έως 17 με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τοπικά ένα άκαμπτο
υπόστρωμα (έλασμα αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, ή και σανίδωμα).

6.4.2.

Άκαμπτα διαφράγματα

Το άκαμπτο διάφραγμα δημιουργείται από ένα ξύλινο υπόστρωμα που τοποθετείται στη θέση του εύκαμπτου
διαφράγματος επί του οποίου τοποθετείται μια στεγανωτική στρώση όπως αναφέρεται στην παράγραφο
4.3.8-2.
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Ελάχιστο πάχος ζωνών αερισμού

Πρέπει να είναι τουλάχιστο 20 mm μετρούμενο:
-

για την πάνω ζώνη μεταξύ κάτω πέλματος τεγίδων και διαφράγματος

-

για την κάτω ζώνη μεταξύ διαφράγματος και άνω επιφανείας θερμομόνωσης

6.4.4.

Διατομές οπών αερισμού

Οι οπές αερισμού προκύπτουν ως ποσοστό της όλης επιφάνειας της στέγης ίσης με την προβολή της σε
οριζόντιο επίπεδο στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα προεξέχοντα του κελύφους τμήματα της.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι προκύπτουσες διατομές κατανέμονται κατά το ήμισυ μεταξύ του κατώτερου τμήματος της στέγης και το
υπόλοιπο ήμισυ στους κορφιάδες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διατομή των οπών αερισμού θα είναι ίση:
-

με 1/5000 της ως άνω επιφανείας για την πάνω ζώνη αερισμού

-

με 1/300 της ως άνω επιφανείας για την κάτω ζώνη αερισμού

Ειδικά στην περίπτωση όπου η θερμομόνωση τοποθετείται οριζόντια στην οροφή του τελευταίου ορόφου, οι
οπές του αερισμού του όγκου του ακατοίκητου χώρου κάτω από τη στέγη θα είναι ίση με το 1/5000 της ως
άνω οριζόμενης επιφάνειας.
6.4.5. Περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η δημιουργία της κάτω ζώνης αερισμού (σχήματα
18,19,20)
Όταν στις κάτω καταλήξεις της στέγης προβλέπεται η απορροή των νερών να γίνεται από εσωτερική
υδρορροή (λούκι) όπως τα σχήματα 18,19,20 της Πρώτης και Τρίτης διάταξης θερμομόνωσης, τότε δεν είναι
δυνατή η δημιουργία της κάτω ζώνης αερισμού, πράγμα που οδηγεί σε θερμή στέγη από πλευράς
θερμομόνωσης - βλέπε σχετικά τα ως άνω σχήματα για διαμόρφωση της θερμής στέγης.
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(6)
(11)
(13)
(14)
(16)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

έλασμα νεροσταλάκτης αποκατάσταση της συνέχειας του διαφράγματος με την υδρορροή
διάφραγμα (μεμβράνη πολυπροπυλενίου)
(12) αμείβον
σανίδα πάχους 20 mm (στο σχήμα 16 καμπυλώνεται πάνω το σανίδωμα)
τεγίδα
(14.1) τεγίδα μεγαλύτερου ύψους της 14
σανίδωμα (πέτσωμα) επί του αμείβοντος
(28) μετώπη με κόντρα πλακέ θαλάσσης
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(Α)
(Β)
(11)
(12)
(13)
(14)
(14.3)
(16.1)
(23)
(52)
(53)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

αναδιπλούμενα και περιτυλισσόμενα τμήματα διαφράγματος
απόσταση ασφαλείας από καπναγωγό
διάφραγμα
(11.1) πρόσθετο διάφραγμα για διάταξη εκτροπής
αμείβον
(12.1) πρόσθετο δοκάρι επί του αμείβοντος
(12.2) πρόσθετο δοκάρι
σανίδα επί του αμείβοντος μετά την τοποθέτηση του διαφράγματος
(13.1) τάκος
τεγίδα
(14.2) τεμάχιο τεγίδας επί της οποίας περιτυλίσσεται το διάφραγμα
ομοίως όπως στο 14.2 τοποθετούμενα λοξά για εκτροπή της ροής των νερών
σανίδωμα δαπέδου στο λούκι
κενό αερισμού
λούκι απορροής νερών
οριζόντια υδρορροή στην κάτω κατάληξη στέγης
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Χρήσιμες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m d L d 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης d 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
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(5) φράγμα υδρατμών (Φ.Υ.)
(8) θερμομονωτικό τοποθετούμενος όπως στις τομές α-α
(10) ασφαλτικές μεμβράνες (στην περίπτωση του 46, η
πρώτη καρφωτή, η δεύτερη κολλητή)
(12) αμείβον
(13) σανίδα πάχους > 25 επί του 12
(14) τεγίδα
(16) σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους t 25 mm

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

(17)
(18)
(27)
(46)
(47)
(49)
(50)

συνέχεια του 13 με αλλαγή κλίσης
νεροσταλάκτης
είσοδος αερισμού με σίτα
μοριοσανίδες
μεταλλική επένδυση υδρορροής
σφηνοειδής τάκος (σε ένα ή δύο τεμάχια)
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

Χρήσιμες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m d L d 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης d 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2018

(5) φράγμα υδρατμών (Φ.Υ.)
(8) θερμομονωτικό τοποθετούμενος όπως στις τομές α-α
(10) ασφαλτικές μεμβράνες (στην περίπτωση του 16 και 50,
η πρώτη καρφωτή, η δεύτερη κολλητή)
(12) αμείβον
(13) σανίδα πάχους > 25 επί του 12
(14) τεγίδα
(16) σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους t 25 mm
Χρήσιμες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m d L d 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης d 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
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(17)
(19)
(20)
(22)
(27)
(47)
(49)
(50)

ΕΛΟΤ

συνέχεια του 13 με αλλαγή κλίσης
ελκυστήρας ζευκτού
οργανικό κονίαμα
διογκωμένη πολυστερίνη για
εξωτερικές θερμομονώσεις
είσοδος αερισμού με σίτα
μεταλλική επένδυση υδρορροής
σφηνοειδής τάκος (σε ένα ή δύο τεμάχια)
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm
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Διατάξεις περιορισμού θερμικών γεφυρών μεταξύ στοιχείων κατάληξης στέγης και
κατακόρυφων στοιχείων κελύφους

Στα επόμενα ενδεικτικά σχήματα από 21 έως 51 δίδονται οι θέσεις τοποθέτησης της θερμομόνωσης για
διάφορες τομές κατάληξης στέγης με κατακόρυφα στοιχεία και για τις πέντε διατάξεις θερμομόνωσης των
στεγών.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αναφορικά με τις θερμομονώσεις των στοιχείων του κελύφους, αυτές διακρίνονται:
1.

στις τοποθετούμενες ανάμεσα σε δύο τοιχοποιίες χωρίς ενδιάμεσο κενό όπου η θερμομόνωση
τοποθετείται μπροστά από τα φέροντα στοιχεία (υποστυλώματα, δοκοί), πράγμα που σημαίνει ότι τα
στοιχεία αυτά θα προεξέχουν περισσότερο του συνήθους προς το εσωτερικό των χώρων.

2.

στις εξωτερικές θερμομονώσεις που τοποθετούνται επί των στοιχείων των όψεων (φέροντα
οργανισμού και τοίχων πληρώσεως) και καλύπτονται με λεπτά οπλισμένα με πλέγματα συνθετικών
ινών, κονιάματα οργανικά ή ανόργανα, ανάλογα του είδους του υλικού θερμομόνωσης.

Επειδή και με τις δύο θέσεις της θερμομόνωσης θα εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία του φέροντα
οργανισμού (ιδίως της πρώτης θέσης) στα οποία θα εμφανισθούν προβλήματα τοπικών επιφανειακών
συμπυκνώσεων, σημειούνται στα σχήματα οι πρόσθετες θερμομονώσεις που πρέπει να τοποθετηθούν
εσωτερικά, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι θα εξαλειφθούν πλήρως τα προβλήματα των θερμικών γεφυρώσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: .Η τοποθέτηση της θερμομόνωσης επί του ξυλότυπου των φερόντων στοιχείων του κελύφους δεν
αντιμετωπίζει τις γραμμικές θερμικές απώλειες οι οποίες φθάνουν τα 25 με 30% των συνολικών απωλειών. Επιπλέον η
ευστάθεια στο χρόνο παρόμοιας διάταξης με το επ’ αυτής επίχρισμα δεν είναι εξασφαλισμένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Παραλλαγή της τοποθέτησης της θερμομόνωσης ανάμεσα σε δύο τοιχοποιίες, είναι να προβλεφθεί
ενδιάμεσο κενό μεταξύ θερμομόνωσης και της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις με τη θερμομόνωση ανάμεσα σε δύο τοιχοποιίες πρέπει να εξετάζεται και το
πρόβλημα των συμπυκνώσεων υδρατμών που μπορούν να εμφανισθούν στο εσωτερικό των διάφορων
στρώσεων.

7

Προστασία εκτελεσμένων εργασιών

Εργασίες θερμομονώσεων επί επιφανειών σκυροδεμάτων να εκτελούνται εφόσον στα στοιχεία που
θερμομονώνονται έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πήξης των συστατικών τους, κονιοδεμάτων και κονιαμάτων
(τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά το πέρας τους) και έχει αποβληθεί τυχόν υγρασία από γειτονικές κατασκευές.
Τα θερμομονωτικά προϊόντα να διατηρούνται ξερά και μετά την τοποθέτησή τους να προστατεύονται από
την ηλιακή ακτινοβολία, τα νερά και τα στραγγίσματα επόμενων εργασιών και την υγρασία του
περιβάλλοντος με κατάλληλα πρόχειρα καλύμματα μέχρι την οριστική κάλυψή τους, έστω και εάν έχει
τοποθετηθεί η μεμβράνη του διαφράγματος.
Συνιστάται οι εργασίες θερμομονώσεων και επικαλύψεών τους να εκτελούνται εν παραλληλία, με διαφορά
μίας το πολύ εργάσιμης ημέρας.
Προσωπικό, προϊόντα και ελαφρά μεταφορικά μέσα δεν επιτρέπεται να διακινούνται και να παραμένουν
πάνω σε ακάλυπτες μονωτικές στρώσεις, εκτός αν τοποθετηθούν προσωρινά σκληρά δάπεδα (ξύλινα
μαδέρια, φύλλα κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες κλπ.).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών να λαμβάνεται μέριμνα ώστε, τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα να μην
αναπτύσσουν δυσμενείς αλληλεπιδράσεις.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Διενεργείται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών, ότι τα υλικά και οι εργασίες ανταποκρίνονται στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03.
Καμία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό και εγκριθεί από τον
εργοδότη.
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά μέτρα.
Ο επιβλέπων μηχανικός η ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών
μέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούμενη
προστασία.
Πριν να εφαρμοσθεί η επόμενη στρώση επί της θερμομόνωσης να ελέγχεται για διαπίστωση, εάν έχει
υγρανθεί επιφανειακά, στη μάζα και στην κάτω επιφάνεια της. Επίσης να ελέγχεται εάν υπάρχουν κενά
μεταξύ των φύλλων της θερμομόνωσης τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από το ίδιο υλικό. Επίσης
πρέπει να ελέγχεται εάν με την επικάλυψη της θερμομόνωσης υπάρχει περίπτωση δημιουργίας κενού όπου
τότε θα εμφανισθούν προβλήματα θερμομονωτικής αποτελεσματικότητας λόγω εναλλαγών θερμότητας με
μετάβαση.

8.1

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε τακτικά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα
εργασιών, οι χώροι να καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής
εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του
έργου, να αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, να απομακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, να καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, να
αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και να παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα θερμομονωμένης επιφανείας, ανά κατηγορία
θερμομονωτικών στρώσεων (με βάση το πάχος, το υλικό κατασκευής, τον δείκτη θερμικής αγωγιμότητος
κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
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x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς απομάκρυνση - ανακύκλωση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Λεπτομέρειες επί των ανωτέρω καθορίζονται στην γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου.
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(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)

36

θερμομόνωση επικολλούμενη με Θ.Α.
θερμομονωτικό με επικολλημένο φράγμα υδρατμών
ασφαλτική μεμβράνη με Θ.Α.
οργανικό κονίαμα
θερμομονωτικό σε πλάκες κατάλληλο για εξωτερικές θερμομονώσεις
θερμομονωτικό υλικό κατάλληλης αντοχής για την προοριζόμενη χρήση
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στις επιστεγάσεις απαιτούνται δύο ανεξάρτητα επίπεδα αερισμού: κάτω από το υλικό επιστέγασης, ιδίως
όταν αυτό είναι πορώδες, και μεταξύ άνω επιφανείας θερμομόνωσης και προστατευτικής μεμβράνης.

(3)
(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(21)
(22)
(23)
(25)
(45)
(48)

απισωτική τσιμεντοκονία
ψυχρή άσφαλτος
φράγμα υδρατμών (Φ.Υ.)
θερμομονωτικό με επικολλημένο ή μη φράγμα υδρατμών
ασφαλτική μεμβράνη με Θ.Α.
ειδική μεμβράνη πολυπροπυλενίου
αμείβον
σανίδωμα πάχους t 25 mm
τεγίδα
σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους t 25 mm
οργανικό κονίαμα
θερμομονωτικό σε πλάκες κατάλληλο για εξωτερικές θερμομονώσεις
αεριζόμενα ενδιάμεσα κενά
θερμομονωτικό υλικό
ειδικά μεταλλικά τεμάχια
ειδικό στραντζαριστό αμμοχάλικο
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(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)
(47)

38

θερμομόνωση επικολλούμενη με Θ.Α.
θερμομονωτικό με επικολλημένο φράγμα υδρατμών
ασφαλτική μεμβράνη με Θ.Α.
οργανικό κονίαμα
θερμομονωτικό σε πλάκες κατάλληλο για εξωτερικές θερμομονώσεις
θερμομονωτικό υλικό κατάλληλης αντοχής για την προοριζόμενη χρήση
μεταλλική επένδυση υδρορροής
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(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)

ασφαλτική επάλειψη
φράγμα υδρατμών
θερμομονωτικό
ασφαλτική μεμβράνη
διάφραγμα
αμείβον
σανίδα επί του 12 για
δημιουργία αεριζόμενου
κενού
(14) τεγίδα
(21) οργανικό κονίαμα
(22) θερμομονωτικό σε πλάκες
κατάλληλο για εξωτερικές
θερμομονώσεις
(25) θερμομονωτικό υλικό
κατάλληλης αντοχής για την
προοριζόμενη χρήση
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

A.2.2 Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

A.2.3 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του
έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα
αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.
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παραμόρφωσης υπό προδιεγεγραμμένο φορτίο θλίψεως και θερμοκρασιακών συνθηκών -- Thermal
insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive
load and temperature conditions
[10] ΕΛΟΤ EN 1606/A1
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριοδομικές εφαρμογές - Προσδιορισμός του
ερπυσμού μετά από θλίψη -- Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep
[11] ΕΛΟΤ EN 1607 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριοδομικές εφαρμογές - Προσδιορισμός της αντοχής
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1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des
parties 1 et 2 du DTU 40.23)
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[49] AFNOR P 31-205 DTU 40.241 - Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement
longitudinal, suivi du cahier des clauses techniques et du cahier des clauses spéciales (édition juin 90) (Complété par l'ERRATUM D'OCTOBRE 1990)
[50] AFNOR P 31-206 DTU 40.25 - Couverture en tuiles plates en béton - Cahier des clauses techniques
suivi du cahier des clauses spéciales
[51] NF P 31-207 - DTU 40.24. Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 de la norme NF P31-207 de mai 1993
[52] Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159
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SPECIFICATION

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη
(EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα - ETICS
External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh
reinforced synthetic coatings - ETICS
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-06-02-04:2017.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 εγκρίθηκε την 2018-12-28 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα
συνθετικά επιχρίσματα - ETICS

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 είναι οι θερμομονώσεις, με
βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων από διογκωμένη πολυστερίνη EPS, των
εξωτερικών τοίχων, ως και του τρόπου εφαρμογής ανάλογα:
-

Του τύπου των τοίχων από πλευράς υλικών και δομής.

-

Της θέσης τοποθέτησης των θερμομονωτικών στρώσεων ως προς τα επί μέρους κατακόρυφα
επίπεδα των τοίχων.

-

Του εκτεθειμένου ή όχι των όψεων στο ανεμοβρόχι και του περιορισμού της διόδου υγρασίας προς το
εσωτερικό.

-

Των απαιτήσεων περιορισμού των θερμικών γεφυρών, των γραμμικών θερμικών απωλειών των
εσωτερικών επιφανειακών συμπυκνώσεων ως και των συμπυκνώσεων υδρατμών στη μάζα των
τοίχων και στα επί μέρους κατακόρυφα επίπεδα αυτών.

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν περιλαμβάνονται τα επιτόπου παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα.
Η εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής προϋποθέτει την ύπαρξη μελέτης εφαρμογής διπλωματούχου
μηχανικού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13501-1

Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος
1: Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά -Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9229

Θερμομόνωση - Λεξιλόγιο -- Thermal insulation - Vocabulary

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων -- Thermal insulation of external walls

ΕΛΟΤ EN 13187

Θερμική απόδοση κτηρίων - Ποιοτική ανίχνευση των θερμικών ανωμαλιών σε
περιβλήματα κτηρίων - Υπέρυθρη μέθοδος -- Thermal performance of
buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes
- Infrared method
7
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ETAG 004

External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering -Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) με επίχρισμα

EAD 330196-00-0604

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής
θερμομόνωσης με επίχρισμα -- Plastic anchors for fixing of external thermal
insulation composite systems with rendering.

Εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα βιομηχανικώς παραγομένων θερμομονωτικών προϊόντων:
ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή -- Thermal insulation
products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products
- Specification

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ακολουθούνται οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στα πρότυπα της
παρ.2.
3.1
Σύστημα θερμομόνωσης
Τα συστήματα θερμομόνωσης ορίζονται στα εδάφια της παραγράφου 2.4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9229.
3.2
Θερμομόνωση
Διαδικασία μείωσης της μεταφοράς θερμότητας (βλέπε εδάφιο 2.4.1 προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9229).
3.3
Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα
Τα προϊόντα που προορίζονται να μειώσουν τη μεταφορά θερμότητας και τα οποία παράγουν τις μονωτικές
τους ιδιότητες από τη χημική τους φύση ή / και τη φυσική τους δομή.
Στην κατηγορία των βιομηχανικά παραγόμενων θερμομονωτικών προϊόντων σε φύλλα/πλάκες, υπάγονται
όλα τα ως άνω προϊόντα που έχουν δηλωμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ D≤0,060 W/mK και
δηλωμένη θερμική αντίσταση RD≥0,25 m2K/W, ή όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο πρότυπο του προϊόντος.
Ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας προδιαγραφής, πρέπει να έχουν, θερμική αγωγιμότητα ≤ 0,037
W/(mڄK) και θερμική αντίσταση μεγαλύτερης του 1,30 m 2 K/W. Με βάση αυτή την τιμή υπολογίζεται το
ελάχιστο πάχος του θερμομονωτικού που προβλέπεται στην πιστοποίηση του ΣΣΕΘ (ΕΤΑ). Το πάχος αυτό
προσαυξάνεται κατ ελάχιστο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ ανά κλιματική ζώνη και είδος κτιρίου.
3.4
Υγρομετρία χώρων (ΕΛΟΤ 1415)
Σχετικά με την υγρομετρία χώρων βλέπε πρότυπο ΕΛΟΤ 1415.
Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται τα Παρακάτω:
Η υγρομετρία των χώρων αναφέρεται στον λόγο των παραγόμενων σε ένα χώρο υδρατμών W σε gr/ώρα
προς το ρυθμό ανανέωσης του αέρα του χώρου Ν σε m3/ώρα δηλαδή W/N σε gr/m3.
Σχετικά με τον καθορισμό ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων συμπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη
μάζα των οικοδομικών στοιχείων) οι χώροι κατατάσσονται συμβατικά σε τέσσερις τύπους από πλευράς
υγρομετρίας:


8

Χώρος χαμηλής υγρομετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m 3. Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή
υδρατμών και ο αερισμός είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της αντίστοιχης
εξωτερικής.
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Χώρος μέσης υγρομετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m 3.



Χώρος έντονης υγρομετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3.



Χώρος πολύ έντονης υγρομετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m 3.
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα με την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τους κανονισμούς ρυθμοί
ανανέωσης του αέρα.


Κτίρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιματίζονται, τα σχολεία ημερήσιας
φοίτησης, ορισμένες κατοικίες εξοπλισμένες με ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό και ειδικά συστήματα
απομάκρυνσης των υδρατμών στα σημεία παραγωγής τους που μόλις δημιουργούνται (π.χ.
απορροφητήρες κουζίνας).



Κτίρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαμβάνονται οι
κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.



Κτίρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών με μέτριο αερισμό, με υπερκατοίκηση καθώς
και ορισμένα βιομηχανικά κτίρια.

Κτίρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιομηχανικά, όπου απαιτείται διατήρηση
υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια με κοινόχρηστους υγρούς χώρους ή κτίρια κολυμβητηρίων.
3.5
Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
Το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) ορίζεται στην παρ.2.4.2.2 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9229.
Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται τα παρακάτω:


Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι η κόλλα, το θερμομονωτικό προϊόν, οι στρώσεις
επιχρίσματος μετά του οπλισμού. Σε περίπτωση έκδοσης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ)
για συγκεκριμένο σύστημα σύμφωνα με την ETAG 004 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής
Αξιολόγησης (EAD), τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται σε αυτήν.



Αποτελείται από διογκωμένη πολυστερίνη EPS εξωτερικής θερμομόνωσης, που τοποθετείται επί των
τοιχωμάτων, είτε με κόλληση, είτε / και με μηχανικές διατάξεις στερέωσης, επενδύεται με λεπτό
ενισχυμένο με οπλισμό επίχρισμα και φέρει μια στρώση τελειώματος (διαφόρου υφής και χρώματος).



Περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις και ειδικά εξαρτήματα για την εξασφάλιση της ένωσης του ΣΣΕΘ με τα
διάφορα στοιχεία της όψης (ανοίγματα, λαμπάδες, ποδιές, πρέκια, ακραίες καταλήξεις κλπ.).



Έχει προορισμό να προσδώσει στο τοίχωμα επί του οποίου εφαρμόζεται θερμομόνωση και μια
εμφάνιση (σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυρίου του έργου) και συγχρόνως να συμβάλει στη
στεγανότητα της όψης και στην προστασία των τοιχωμάτων από τις κλιματικές καταπονήσεις.



Δύναται να εφαρμοσθεί και σε νέα και σε υπάρχοντα τοιχώματα κτιρίων.



Δεν συμμετέχει σε καμιά περίπτωση στην ευστάθεια του τοιχώματος επί του οποίου εφαρμόζεται.



Παρουσιάζει μια μέση θερμική αντίσταση μεγαλύτερη του 1 m2K/W με το πάχος του θερμομονωτικού
υλικού που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του υλικού και από τον μελετητή, να ικανοποιεί κατ
ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική
ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή.



Απαιτεί για την εφαρμογή του, εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης υπό την επίβλεψη μηχανικού και
πλήρη συνεργασία με τα συνεργεία που προηγούνται στην διαμόρφωση των επιφανειών των
τοιχωμάτων επί των οποίων θα τοποθετηθεί το ΣΣΕΘ.
9
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3.6
Υπόστρωμα
Ο όρος «υπόστρωμα» αναφέρεται σε ένα τοίχο φέροντα ή μη φέροντα, νεόκτιστο ή παλαιό (με ή χωρίς
επίχρισμα, χρωματισμό ή επένδυση) από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή, από σκυρόδεμα (χυτό επί τόπου ή
προκατασκευασμένο) από κυψελοειδή στοιχεία με βάση το τσιμέντο, μεταλλικά ελάσματα, κοντραπλακέ
θαλάσσης, τσιμεντοσανίδες, κατάλληλα προετοιμασμένα, επί των οποίων πρόκειται να επικολληθεί ή /και να
στερεωθεί μηχανικά το ΣΣΕΘ.
3.7
Κόλλα πρόσφυσης
(ένδειξη 2 σχήματος 2)
Πρόκειται για οργανικό ή ανόργανο προϊόν στερέωσης του θερμομονωτικού υλικού με άριστη πρόσφυση στα
συνήθη υποστρώματα

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Διατίθενται σε μορφή:


Ξηρού βιομηχανικού κονιάματος, με ή χωρίς οργανικά συστατικά έτοιμο προς ανάμειξη με την
οριζόμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα νερού.



Πολτώδη, έτοιμο προς χρήση, που δεν απαιτεί οιανδήποτε άλλη προσθήκη υλικού.



Πολτώδη που απαιτεί προσθήκη τσιμέντου.



Αφρώδες σε φιάλες, έτοιμο προς χρήση, ειδικής πολυουρεθανικής σύστασης.

3.8
Στρώσεις επιχρίσματος
Σύνολο των στρώσεων που εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού
περιλαμβανομένου και του οπλισμού.
3.9
Οπλισμός
(ένδειξη 5 σχημάτων 1 έως 3)
Πλέγμα από ίνες υάλου ή από συνθετικές ίνες (σπάνια μεταλλικό) ενσωματωμένο στο πάχος της βασικής
στρώσης, βάρους πλέγματος τουλάχιστον 145 gr/m 2 με προστασία από τα αλκάλια, στην περίπτωση χρήσης
τσιμεντοειδών επιχρισμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ETAG 004 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής
Αξιολόγησης (EAD).
3.10
Βασική στρώση επιχρίσματος
(ένδειξη 4 σχημάτων 1 έως 3)
Λεπτή στρώση πάχους 2 - 7 mm ανόργανου ή οργανικού επιχρίσματος στο πάχος της οποίας
ενσωματώνεται ο οπλισμός με τον οποίο εξασφαλίζονται οι μηχανικές αντοχές της στρώσης.
Συνήθως παρουσιάζει την αυτή μορφή με την κόλλα πρόσφυσης ή χρησιμοποιείται και για κόλλα.
3.11
Στρώση εμποτισμού (αστάρι)- εάν απαιτείται βάση προδιαγραφών του προμηθευτή και της ΕΤΑ
(ένδειξη 6 σχημάτων 1 έως 3)
Πολύ λεπτή στρώση που εφαρμόζεται στην βασική στρώση για προετοιμασία της εφαρμογής της τελικής
στρώσης.
Η στρώση αυτή πρέπει να είναι συμβατή με την υπάρχουσα ενδεχομένως αλκαλικότητα της βασικής
στρώσης.

10
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3.12
Τελική στρώση
(ένδειξη 7 σχημάτων 1 έως 3)
Πρόκειται για στρώση ανόργανης ή οργανικής βάσης που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια του ΣΣΕΘ με
την οποία εξασφαλίζεται η προστασία έναντι των κλιματικών φαινομένων (ανεμοβρόχι-χιόνι) καθώς και
έναντι μικροοργανισμών και μυκήτων, και συμβάλλει στο διακοσμητικό τελείωμα της επιφάνειας.
Εφαρμόζεται στην βασική στρώση, με ή χωρίς την στρώση εμποτισμού ανάλογα της σύστασής της και τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Με την στρώση τελειώματος εξασφαλίζεται ο χρωματισμός και η λεία ή όχι επιφάνεια των όψεων, ανάλογα
της κοκκομετρίας του αδρανούς και της τελικής επεξεργασίας
3.13
Διατάξεις μηχανικής στερέωσης
1. Βύσματα από πλαστικό υλικό με ειδική κατάληξη του μη διογκωμένου στην άκρη στελέχους με οπή και
καρφί ή βίδα για την διόγκωση του άκρου του στελέχους. Όλα τα βύσματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις
της ΕΤΑG 014 ή της EAD 330196-00-0604 ή άλλου σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης
(EAD).
2.

Βύσματα από πολυαμίδιο που διογκούνται με βίδα ηλεκτρογαλβανισμένη ελάχιστης διαμέτρου 4 mm
για στερέωση διαφόρων πλαστικών διατομών συγκράτησης του ΣΣΕΘ επί του υποστρώματος (ένδειξη
8 και 9 σχήματος 3).

3.14
Διατάξεις στερέωσης, συγκράτησης, προστατευτικής επικάλυψης, ένωσης του ΣΣΕΘ με άλλα
οικοδομικά στοιχεία
Χρησιμοποιούνται μεταλλικές διατομές,


Από αλουμίνιο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm προλακαρισμένου ή όχι.



Από ανοξείδωτο χάλυβα 8/18 πάχους μεγαλύτερου του 0,4 mm.



Από τιτανιούχο ψευδάργυρο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm.



Διατομές από γαλβανισμένη λαμαρίνα. πάχους μεγαλύτερου του 1 mm

3.15
Διατάξεις ένωσης των θερμομονωτικών υλικών μεταξύ τους
Χρησιμοποιούνται πλαστικές διατομές σύμφωνα με το σχήμα 5, στο σύστημα γραμμικής μηχανικής
στερέωσης.
3.16
Διατάξεις ενίσχυσης ακμών του ΣΣΕΘ
Χρησιμοποιούνται διατομές,


Αλουμινίου ελαχίστου πάχους 0,5 mm σε συνδυασμό ή όχι με πλέγμα ινών υάλου.



Ανοξείδωτου χάλυβα 8/18 ελαχίστου πάχους 0,4 mm.



Ινών υάλου.



Πλαστικές σε συνδυασμό με πλέγμα ινών υάλου.

3.17
Αρμοκάλυπτρα
Τα χρησιμοποιούμενα αρμοκάλυπτρα πρέπει συγχρόνως:


Να σχηματίζουν φράγμα από ανεμοβρόχι.
11
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Να απορροφούν τυχόν κινήσεις μεταξύ των δύο άκρων της θερμομόνωσης.



Να μορφοποιούνται από υλικά μεγάλης αντοχής στο χρόνο.



Να αντέχουν σε διάφορες καταπονήσεις (κρούση διάτρησης).



Να αντέχουν οι διατάξεις στερέωσης εκατέρωθεν του αρμού.
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3.18
Προϊόντα σφράγισης
Χρησιμοποιούνται μαστίχες σιλικόνης ή πολυουρεθάνης ή ακρυλικές με την προϋπόθεση ότι είναι χημικά
συμβατές με το υλικό της θερμομόνωσης και ότι προβλέπεται επικαλυπτική προστασία τους ή ειδικές
αφρώδεις αυτοδιογκούμενες ταινίες βάση των προδιαγραφών του προμηθευτή.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις και η μεθοδολογία που αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι στην κρίση του μελετητή και
διέπονται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία.

4.1 Ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντων
Ο μελετητής πρέπει να λάβει υπόψη τις περιπτώσεις συνδυασμού των ουσιωδών χαρακτηριστικών όλων
των προϊόντων, που συμμετέχουν στην κατασκευή συστήματος θερμομόνωσης, κατά την εφαρμογή της
παρούσας προδιαγραφής.
Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
4.1.1 Θερμομονωτικά προϊόντα
Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΖΑ των
εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο Κεφ. 2.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.

4.2 Γενικές απαιτήσεις
Θεωρούνται αποδεκτά τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα ΣΣΕΘ που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ETAG 004
ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) και των οποίων η συμμόρφωση προς αυτές
βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.
4.2.1 Ευστάθεια
Το ΣΣΕΘ πρέπει να αντέχει στις συνδυασμένες καταπονήσεις από το ίδιο βάρος, τα ακραία κλιματικά
φαινόμενα (άνεμος), από φυσιολογικές κρούσεις (όχι όμως σε βανδαλισμούς με αιχμηρά αντικείμενα),
οποιεσδήποτε και εάν είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Ειδικά για το θερμομονωτικό προϊόν πρέπει η σύνδεσή του με το υπόστρωμα και η επένδυσή του να
παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να αποκλείεται η αποκόλληση και η πτώση του υπό την
επίδραση του ανέμου (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ανεμοπίεσης).
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4.2.2 Συμπεριφορά στη φωτιά
Οι απαιτήσεις αντίδρασης του ΣΣΕΘ στην φωτιά καθορίζονται από τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό
Πυροπροστασίας ανάλογα με την χρήση του κτιρίου και σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.
4.2.3 Υγροθερμική συμπεριφορά
α)

Στεγανότητα στο νερό (προστασία από ανεμοβρόχι) και στο χιόνι
Πρέπει τα τοιχώματα του κτιριακού περιβλήματος με ΣΣΕΘ να εξασφαλίζονται από πλευράς
στεγανότητας στο νερό μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού όπως και από πλευράς στεγανότητας στο
χιόνι (ιδίως σκόνη χιονιού).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα στοιχεία του κτιριακού περιβλήματος με ΣΣΕΘ δεν πρέπει να επηρεάζονται από το νερό και το
χιόνι και να μην είναι αιτία προώθησης υγρασίας προς τα τμήματα που μπορούν να καταστραφούν
από αυτά.
β)

Αποφυγή συμπυκνώσεων υδρατμών μεταξύ των στοιχείων των τοιχωμάτων του κτιριακού
περιβλήματος και όπισθεν του επιχρίσματος επί της θερμομόνωσης
Η διαπίστωση ύπαρξης κινδύνων δημιουργίας των ως άνω συμπυκνώσεων πρέπει να προκύψει
κατόπιν υπολογισμού με βάση τις αντιστάσεις στην διάχυση υδρατμών των διαφόρων στρώσεων και
των συνθηκών υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις υπάρχουσες κλιματικές
συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία του εξωτερικού και εσωτερικού αέρα).
Αιτίες συμπυκνώσεων προκύπτουν συνήθως:


Με την διαδικασία στεγνώματος του υποστρώματος του ΣΣΕΘ.



Με την μετακίνηση των παραγομένων στο εσωτερικό των χώρων υδρατμών, ιδίως όταν η
υγρομετρία τους, είναι μεγαλύτερη των 7,5 gr/m3 το χειμώνα.

Με το ΣΣΕΘ, το στέγνωμα των τοίχων απαιτεί χρόνο αλλά και η ποσότητα του νερού είναι χαμηλή
ακόμα και σε ακραίες συνθήκες παρατεταμένου κρύου και σημαντικής διατηρούμενης υγρασίας.
γ)

Αποφυγή επιφανειακών συμπυκνώσεων στην εσωτερική επιφάνεια των τοιχωμάτων του κτιριακού
περιβλήματος
Οι κίνδυνοι δημιουργίας εσωτερικών επιφανειακών συμπυκνώσεων με ΣΣΕΘ είναι μηδαμινοί με την
προϋπόθεση βέβαια ότι είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του ΣΣΕΘ και ότι διατηρούνται στον χρόνο
οι θερμομονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητές του, οι οποίες εξαρτώνται από την σταθερότητα του
συστήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος.

δ)

Αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές
Και οι χαμηλές και οι υψηλές θερμοκρασίες, δεν πρέπει να επηρεάζουν την συμπεριφορά του ΣΣΕΘ,
ούτε να δημιουργούν μη αντιστρεπτές παραμορφώσεις.
Το σύστημα πρέπει να αντέχει σε πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως και σε
απότομες μεταβολές θερμοκρασίας επί των όψεων που προέρχονται συνήθως από απότομη σκίαση
έπειτα από έντονο ηλιασμό ή από έντονο ηλιασμό κατόπιν θυελλώδους βροχής.
Επιπλέον πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθούν ρηγματώσεις του ΣΣΕΘ
στους αρμούς διαστολής των όψεων, στα γυρίσματα του επιχρίσματος, στις γωνίες των ανοιγμάτων
και στις στηρίξεις.

ε)

Θερμομονωτική ικανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας
Τα ΣΣΕΘ συμβάλουν στην βελτίωση της θερμομονωτικής απόδοσης των κτιρίων και στην
εξοικονόμηση ενέργειας και τον χειμώνα και το καλοκαίρι.
13
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Οι μηχανικές στερεώσεις κάθε μορφής δεν πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας τοπικών διαφορών
θερμοκρασίας, λαμβάνονται δε πρόσθετες εξασφαλίσεις, ώστε αυτές οι διαφορές να είναι ελάχιστες.
4.2.4 Συμπεριφορά στις καταπονήσεις από κρούσεις
Το ΣΣΕΘ πρέπει να διατηρεί τις ιδιότητες του, όταν υφίσταται κρουστικές καταπονήσεις από την κυκλοφορία
ατόμων και από την κανονική κατοίκηση.
Η συμπεριφορά του, σε τυχαίες, απρόοπτες ή εκούσιες κρούσεις, μη έντονου χαρακτήρα , ανάλογα της
κατηγορίας εκτεθειμένου σε χρήση του κτιρίου με ΣΣΕΘ (όπως ορίζεται από τον επόμενο πίνακα 1) δεν
πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας ανωμαλιών στην όλη δομή του ΣΣΕΘ.
Πίνακας 1- Κατηγορίες εκτεθειμένου σε κρούσεις του ΣΣΕΘ (ETAG 004 Table 8)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατηγορία

Προσδιορισμός

Πρώτη

Ζώνη εύκολα προσπελάσιμη από το κοινό στην στάθμη εδάφους, υποκείμενη σε
κρούση από σκληρό σώμα αλλά μη υποκείμενη σε μη κανονική χρήση.

Δεύτερη

Ζώνη εκτεθειμένη σε κρούση (χτυπήματα ή εκσφενδόνηση αντικειμένων) ως επί
το πλείστον έντονα, αλλά σε περιοχές κοινού, όπου το ύψος του ΣΣΕΘ περιορίζει
την έκταση της επαφής, ή σε χαμηλότερες στάθμες, όπου η προσπέλαση στο
κτίριο πραγματοποιείται από πρόσωπα με αίσθημα φροντίδας.

Τρίτη

Ζώνη που δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί από συνηθισμένες κρούσεις
από άτομα ή από αντικείμενα (εκσφενδόνηση).

4.2.5 Συμπεριφορά στις κινήσεις του φέροντα οργανισμού
Οι κανονικές προβλεπόμενες κινήσεις του φέροντα οργανισμού όπως συστολές, ερπυσμός, διαστολές δεν
πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας ρηγματώσεων και αποκολλήσεων του ΣΣΕΘ, πράγμα που σημαίνει ότι το
όλο σύστημα πρέπει να παρουσιάζει μια ελαστικότητα στην τοποθέτησή του επί των στοιχείων του κτιριακού
περιβλήματος.
4.2.6 Αντοχή στο χρόνο του ΣΣΕΘ
Τα ΣΣΕΘ είναι σχεδιασμένα να αντέχουν 25 χρόνια για κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης.(ETAG
004 παρ. 7.1.2.7)
α)

Αντοχή στον χρόνο των επιμέρους στοιχείων του ΣΣΕΘ
Εκτός από τα υλικά ή τμήματα του ΣΣΕΘ των οποίων η εύκολη αντικατάσταση αποτελεί αντικείμενο
κανονικής συντήρησης, όλα τα υπόλοιπα επιμέρους υλικά, πρέπει να διατηρούν τα χαρακτηριστικά
τους έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του έργου.
Τούτο σημαίνει ότι:
1.

Όλα τα επιμέρους υλικά, που δεν αντικαθίστανται εύκολα για λόγους συντήρησης, πρέπει να
παρουσιάζουν φυσικο-χημική σταθερότητα, λογικά προβλεπόμενη, λαμβάνοντας υπόψη τις ως
επί το πλείστον αργές ενδο-αντιδράσεις που δύνανται να αναπτυχθούν μεταξύ τους.
Αυτές τις απαιτήσεις πρέπει να τις ικανοποιούν, τα υλικά: θερμομόνωσης, στερέωσης οπλισμού,
επένδυσης όπως και τα υλικά κόλλησης φράγματος υδρατμών, στεγάνωσης.
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2.

Όλα τα υλικά οφείλουν να έχουν επεξεργασθεί και προστατευθεί, ώστε στην διάρκεια ζωής του
έργου σε κανονικές συνθήκες χρήσης να μην υπάρχει κίνδυνος προσβολής από διάβρωση
(στεγνή, υγρή ή ηλεκτρολυτική) από έντομα, κρυπτόγραμμα (μανιτάρια, βρύα) ποντίκια.

3.

Όλα τα υλικά πρέπει να παρουσιάζουν μεταξύ τους συμβατότητα.
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Αντοχή στον χρόνο του συνόλου του έργου
Όλοι οι κανόνες ποιότητας των παραγράφων 4.1.1 έως 4.1.5 πρέπει να ισχύουν για το σύνολο του
έργου, για την διάρκεια ζωής αυτού και για το σύνολο των αυξομειώσεων των καταπονήσεων που
υφίστανται περιλαμβανομένων και των μεταβολών υγρασίας σε συνδυασμό με τις θερμοκρασιακές
μεταβολές.

4.2.7 Επιπεδότητα και τελική επιφάνεια της όψης του ΣΣΕΘ
Η τελική όψη της επιφάνειας του ΣΣΕΘ με τις προσθήκες λεπτόκοκκων υλικών στα επιχρίσματα, δύναται να
καλύψει διάφορες απαιτήσεις του εργοδότη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.8 Δυνατότητες στερέωσης εξαρτημάτων στις όψεις με ΣΣΕΘ
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης στερεώσεων διαμέσου του ΣΣΕΘ στο υπόστρωμα
(τοίχοι πληρώσεως-φέροντα στοιχεία) των διαφόρων στηριγμάτων όπως π.χ. για στήλες υδρορροών,
στηρίγματα εξωφύλλων (σιδερικά μασκούλων), στηρίγματα συγκράτησης ανοιγόμενων εξωφύλλων
γερμανικού τύπου.
Οι διατάξεις στερέωσης πρέπει να μην είναι αιτία τοπικής καταστροφής του ΣΣΕΘ ούτε αιτία διόδου
υγρασίας ή δημιουργίας θερμικών γεφυρών και πρέπει να προβλέπεται μέθοδος στεγανοποίησής τους.
4.2.9 Διατάξεις προστασίας του ΣΣΕΘ στις ακμές γωνιών, στις ενώσεις με κάσσες κουφωμάτων και
στις επαφές με έδαφος και δάπεδα εξωστών
Τα προτεινόμενα ΣΣΕΘ πρέπει πάντοτε να διαθέτουν όλα τα σχετικά εξαρτήματα για την προστασία τους σε
όλα τα ως άνω αναφερόμενα σημεία.
4.2.10 Δυνατότητες συντήρησης του ΣΣΕΘ
Για να είναι δυνατό το ΣΣΕΘ να διατηρεί την αρχική του όψη τελειώματος πρέπει να συντηρείται κανονικά και
περιοδικά κάθε πέντε με δέκα χρόνια ανάλογα της έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες, και αμέσως εφόσον
έχει πληγωθεί από κρούσεις βανδαλικού χαρακτήρα.
Στις δυνατότητες συντήρησης περιλαμβάνονται και όλες οι αρμολογήσεις με μαστίχες ιδίως εκείνες που είναι
εκτεθειμένες και συρρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου.
4.2.11 Ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για το σύνολο του (ΣΣΕΘ) και τα επιμέρους του στοιχεία
Σε όλες τις περιπτώσεις ΣΣΕΘ, θεωρούνται αποδεκτά αυτά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ETAG 004 ή
σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) και των οποίων η συμμόρφωση προς αυτές
βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.
4.2.12 Επιτρεπόμενες ανοχές στα φύλλα του θερμομονωτικού υλικού
Οι επιτρεπόμενες ανοχές διαστάσεων, επιπεδότητας, ορθογωνικότητας κλπ αναφέρονται στο εναρμονισμένο
πρότυπο που αφορά το θερμομονωτικό προϊόν και στην ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής
Αξιολόγησης (EAD) .
4.2.13 Εμφάνιση επιφάνειας
Ομοιογενής, απαλλαγμένη επιδερμίδας, δεδομένου ότι είναι μεγαλύτερη η πρόσφυση του επιχρίσματος και
της κόλλας επί παρόμοιας επιφάνειας
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4.2.14 Η θερμική αντίσταση του ΣΣΕΘ
Η ελάχιστη θερμική αντίσταση του ΣΣΕΘ πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 m 2K/W (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ. 6.1.6 της ETAG 004) και να προσαυξάνεται κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του
κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Επίσης πρέπει να συνυπολογίζεται η θερμική αντίσταση του επιχρίσματος
που λαμβάνεται συμβατικά ίση 0,02 m 2K/W.
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του ΣΣΕΘ προσαυξάνεται λόγω των αγκυρίων κατά την ποσότητα:
Δx = xp . n
όπου

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

xp, είναι η τοπική επιρροή της προκαλούμενης θερμικής γέφυρας από ένα αγκύριο μηχανικής στερέωσης
n, ο αριθμός των βυσμάτων ανά m2
4.2.15 Η διαπερατότητα στους υδρατμούς (αντίσταση στη διάχυση υδρατμών) του επιχρίσματος
Η διαπερατότητα του βασικού και τελικού επιχρίσματος στους υδρατμούς πρέπει να είναι σύμφωνη με τα
αναφερόμενα στην ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
4.2.16 Η τριχοειδής απορρόφηση νερού από το επίχρισμα
Η τριχοειδής απορρόφηση νερού από το επίχρισμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
4.2.17 Η υγροθερμική συμπεριφορά του επιχρίσματος
Η υγροθερμική συμπεριφορά του επιχρίσματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG
004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
Πρέπει κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών για τη βασική στρώση επιχρίσματος όπως για το συνολικό
επίχρισμα να μην παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή μετά το πέρας αυτών τα φαινόμενα:


φουσκάλιασμα ή ρηγμάτωση του χρώματος τελειώματος.



ρηγματώσεις που να συμπίπτουν με τους αρμούς μεταξύ των φύλλων του θερμομονωτικού υλικού.



αποκολλήσεις της βασικής στρώσης επιχρίσματος.



ρηγματώσεις που να επιτρέπουν το πέρασμα του νερού προς την θερμομόνωση.

4.2.18 Οι αντοχές πρόσφυσης του τοποθετούμενου με κόλληση ΣΣΕΘ
Το όλο θέμα των αντοχών πρόσφυσης του ΣΣΕΘ όταν τοποθετείται κολλητό και υφίσταται τις καταπονήσεις
από τον άνεμο, τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τις μετακινήσεις υποστρώματος και από τη μη ομοιόμορφη
κατανομή των σημειακών κολλήσεων, ανάγεται στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων πρόσφυσης της
κόλλας επί του υποστρώματος και του θερμομονωτικού υλικού, ως και των ελάχιστων απαιτήσεων
πρόσφυσης μεταξύ βασικής στρώσης επιχρίσματος και θερμομονωτικού υλικού.
1.

Ελάχιστη τιμή πρόσφυσης της κόλλας επί του υποστρώματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).

2.

Ελάχιστη τιμή πρόσφυσης της κόλλας επί του θερμομονωτικού υλικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD)..
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Ελάχιστη τιμή πρόσφυσης της βασικής στρώσης επιχρίσματος στο θερμομονωτικό προϊόν σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).

4.2.19 Οι αντοχές πρόσφυσης κατόπιν γήρανσης του ΣΣΕΘ
(Σύμφωνα με παράγραφο 6.1.7.1 της ETAG 004)
Η ελάχιστη πρόσφυση κατόπιν γήρανσης του ΣΣΕΘ πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
4.2.20 Η αντοχή στην ανεμοπίεση του ΣΣΕΘ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η διάγνωση της αντοχής στην ανεμοποίηση πρέπει να γίνει με βάση τις διαπιστώσεις αντοχής δοκιμίων
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) των
τοποθετημένων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κατασκευαστή, σε καταπονήσεις:


ξεκουμπώματος των μηχανικών στερεώσεων



στατικής απόσπασης των βυσμάτων



απόσπαση του ΣΣΕΘ υπό τη δυναμική δράση του ανέμου είτε είναι κολλητό, είτε στερεώνεται
μηχανικά.

4.2.21 Οι αντοχές σε κρούσεις και σε διατρήσεις του ΣΣΕΘ
Η αντοχή σε κρούση του ΣΣΕΘ γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 ή σε σχετικό Έγγραφο
Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
4.2.22 Οι αντοχές του πλέγματος που τοποθετούνται ως οπλισμός στο επίχρισμα
Η αντοχή του πλέγματος που τοποθετείται ως οπλισμός γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG
004 ή σε σχετικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
4.2.23 Η αντίδραση στη φωτιά
Το ΣΣΕΘ πρέπει να έχει υποβληθεί σε δοκιμή αντίδρασης στη φωτιά και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.

4.3 Κριτήρια επιλογής βάσει των απαιτήσεων κατασκευής και διαμόρφωσης του ΣΣΕΘ
4.3.1 Ανάλογα με τον τρόπο στερέωσης του ΣΣΕΘ
Η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ:
α)

Του κολλητού συστήματος
Η ευστάθειά του εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο με την κόλληση και δεν απαιτεί
συμπληρωματική μηχανική στερέωση παρ’ όλο που υπάρχει περίπτωση χρησιμοποίησης προσωρινά
μηχανικών στηρίξεων για τη διατήρηση της θερμομόνωσης στη θέση της μέχρις ότου επενεργήσει η
κόλλα.
Οι προσωρινές αυτές στηρίξεις δεν πρέπει να είναι αιτία σε παλιά υποστρώματα, αποφυγής της
προετοιμασίας αυτών για να δεχθούν την κόλλα όπως πχ αφαίρεση χρωμάτων, σαθρών
επιχρισμάτων ή οργανικών επικαλύψεων.

β)

Του στερεωμένου μηχανικά συστήματος
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Η ευστάθειά του εξασφαλίζεται αποκλειστικά από τις μηχανικές στηρίξεις που τοποθετούνται
παράλληλα με την εφαρμογή κόλλας.
Το στερεωμένο μηχανικά σύστημα παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στις δράσεις του ανέμου
χρησιμοποιείται κυρίως σε υποστρώματα που αποκλείουν την απ’ ευθείας κόλληση, κυρίως
υποστρώματα παλαιών κτιρίων.
4.3.2 Ανάλογα με το είδος του τοίχου – υπόστρωμα
α)

Τοίχοι νέου κτιρίου

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Επιτρέπεται μόνο η κόλληση εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα πρόσφυσης
όπως πχ όταν έχουν χρησιμοποιηθεί επιφανειακά προϊόντα ξεκαλουπώματος που δεν είναι συμβατά
με τη βασική στρώση επιχρίσματος όταν είναι υδραυλικό.
Το πλεονέκτημα της κόλλησης είναι ότι περιστέλλει ενδεχόμενες μετακινήσεις του θερμομονωτικού
υποστρώματος οπότε περιορίζει τις τάσεις που μπορούν να προκύψουν στη στάθμη των αρμών των
θερμομονωτικών φύλλων.
β)

Τοίχοι παλαιών κτιρίων
Για τους ίδιους λόγους όπως προηγούμενα αναφέρεται, είναι προτιμότερη η στερέωση με κόλληση εφ’
όσον δεν υπάρχει πρόβλημα πρόσφυσης της κόλλας στο υπόστρωμα.
Στην περίπτωση υποστρωμάτων με επικάλυψη χρώματος, με τη μηχανική στήριξη να αποφευχθεί η
αφαίρεση του χρώματος, δεδομένου ότι πρόκειται για επίπονη εργασία αμφιβόλου πολλές φορές
αποτελεσματικότητας. Πάντως παρόμοια λύση πρέπει να λαμβάνεται με περίσκεψη, γιατί πολλές
φορές οι μηχανικές στηρίξεις παρουσιάζουν προβλήματα ιδίως όταν πρόκειται για τοίχους με
οπτόπλινθους με κενά που μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλές τιμές του επιτρεπόμενου ανά στήριξη
φορτίου με συνέπεια την ανάγκη πύκνωσης των στηρίξεων.
Έπειτα από τα παραπάνω πρέπει να εκτιμηθεί ποια από τις δύο λύσεις είναι προσφορότερη:


της αφαίρεσης του χρώματος εφ’ όσον το επίχρισμα επί του οποίου έχει εφαρμοσθεί δεν έχει
ρηγματωθεί ή αποκολληθεί



της πυκνής τοποθέτησης μηχανικών στηρίξεων

Στην περίπτωση ανώμαλης επιπεδότητας του υποστρώματος (πχ σε εμφανείς οπτοπλινθοδομές ή
λιθοδομές) το σύστημα της μηχανικής στερέωσης με διατομές PVC τοποθετούμενες στην περίμετρο
των θερμομονωτικών φύλλων, μπορεί να γίνει παραδεκτό, εάν οι προκυπτούσες αποκλίσεις από την
επιπεδότητα είναι μικρότερες των 5 mm (βλέπε σχήμα 3).
γ)

Ειδική περίπτωση υποστρωμάτων αποτελούμενων από διπλά προκατασκευασμένα τοιχώματα Ο.Σ.
με δυνατότητα του εξωτερικού να διαστέλλεται ελεύθερα
Σε παρόμοιο υπόστρωμα, η εφαρμογή του ΣΣΕΘ προϋποθέτει ότι:


το θερμομονωτικό υλικού του ΣΣΕΘ πρέπει να έχει το αυτό πάχος με τη θερμομόνωση που έχει
τοποθετηθεί ανάμεσα στα δύο τοιχώματα Ο.Σ. και πάντως όχι μικρότερη των 60 mm.



Οι αρμοί μεταξύ των φύλλων του θερμομονωτικού υλικού δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους
αρμούς των προκατασκευασμένων τοιχωμάτων.

4.3.3 Ανάλογα με την θέση του τοίχου – υποστρώματος στο κτίριο
α)

Τοίχος εκτεθειμένος ή όχι σε κρούσεις και φθορές – διαφοροποίηση του ΣΣΕΘ ανάλογα του οπλισμού
(βλέπε σχετικά και παραγράφους 5.1 και 4.2.13 του παρόντος).
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1.

Το ΣΣΕΘ με απλό κανονικό οπλισμό δύναται να τοποθετείται στις όψεις των οροφών πλευρών ή
προσόψεων χωρίς εξώστες και στο μη προσπελάσιμο στο κοινό ισόγειο.

2.

Το ΣΣΕΘ με διπλό κανονικό οπλισμό ή με ενισχυμένο μονό οπλισμό (ενδεικτικό βάρος > 200
gr/m2 ) προβλέπεται στις προσπελάσιμες στο κοινό οψείς του κτιρίου αλλά προστατευόμενες από
βανδαλισμούς (πχ μονοκατοικίες) όπως και στις όψεις με εξώστες.

3.

Το ΣΣΕΘ με απλό κανονικό οπλισμό και επιπρόσθετο ενισχυμένο, προβλέπεται στις
απροστάτευτες και προσπελάσιμες στο κοινό όψεις ισογείου (πχ όψεις ισογείου απ’ ευθείας στο
πεζοδρόμιο). Ο ενισχυμένος οπλισμός προσδιορίζεται με περίπου αντοχή > 300 Ν/mm.

Οι τοίχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να αντιμετωπισθούν και από πλευρές φθορών από
βανδαλισμούς (χαρακές, γραψίματα, λεκιάσματα) με την χρήση ορισμένων χημικών επαλείψεων,
κατασκευής του επιχρίσματος δύσκολα χαρασσόμενου ή κατασκευής δευτέρου εξωτερικού
προστατευτικού προκατασκευασμένου τοίχου εύκολα επιδιορθούμενου ή αντικαθιστάμενου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

β)

Τοίχος εκτεθειμένος στην ανεμοπίεση
Το ΣΣΕΘ που τοποθετείται με κόλληση δεν παρουσιάζει προβλήματα συμπειφοράς στην ανεμοπίεση.
Αντίθετα το ΣΣΕΘ με μηχανικές στηρίξεις παρουσιάζει περιορισμούς απέναντι στις μέγιστες
υποπιέσεις του ανέμου. Ο Κατασκευαστής οφείλει ανάλογα του εκτεθειμένου των όψεων να γνωρίσει
στον Μελετητή τους υφιστάμενους περιορισμούς για το προτεινόμενο σύστημα με μηχανικές στηρίξεις.
Αναφορικά με το εκτεθειμένο στον άνεμο των όψεων βλέπε παράρτημα της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-08-07-01.

γ)

Τοίχος εκτεθειμένος στη βροχή
Το ΣΣΕΘ που τοποθετείται στο τοίχο – υπόστρωμα πρέπει να είναι ικανό να αντισταθεί στο πέρασμα
του νερού προς το υπόστρωμα και με τη στεγανότητα του επιχρίσματος και με αυτό τούτο το
θερμομονωτικό προϊόν.
Ειδικές διατάξεις πρέπει να προβλεφθούν στα νέα κτίρια για την αποφυγή ανόδου υγρασίας με τα
τριχοειδή όταν το ΣΣΕΘ έρχεται σε επαφή με δάπεδο εξώστη ή δάπεδο πεζοδρομίου (βλέπε σχήμα
21).
Αναφορικά με το εκτεθειμένο ή όχι των όψεων σε βροχή και ανεμοβρόχι βλέπε σημείωση της
παραγράφου 5.2.2 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02.

δ)

Τοίχος εκτεθειμένος σε μεταβαλλόμενο ηλιασμό
Ο Μελετητής Μηχανικός πρέπει να εξετάζει εάν στις όψεις με ΣΣΕΘ ιδίως με σκούρα χρώματα
υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μεταβαλλόμενος ηλιασμός είτε από τούτο το κτίριο ή από
απέναντι κτίριο. Σε παρόμοια περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργηθούν θερμικά σοκ επί της
επιφάνειας του ΣΣΕΘ ιδίως όταν έπειτα από έντονο ηλιασμό επέλθει καταιγίδα σε συνδυασμό με
σκιάσεις.

4.3.4 Ανάλογα του τύπου τελειώματος της τελικής στρώσης
α)

Οι μορφές τελειώματος διακρίνονται:
1.

σε αυτές που εμφανίζουν έντονες και ασυνεχείς σε βάθος χαρακές πλάτους από 0,5 έως 1 mm
(σκουλικιάσματα) που προέρχονται όταν η στρώση περιέχει κόκκους – ρυζάκι και τρίβεται με
πλαστικό μυστρί ώστε οι μεγαλύτεροι κόκκοι να κυλησθούν επί της επιφάνειας της στρώσης.

2.

Στις επεξεργασμένες με σπάτουλα (ξύλινη ή πλαστική, ορθογωνικής επιφάνειας με χερούλι,
επενδυμένη ή όχι με αφρώδες υλικό, συνήθως πολυστερίνη).

3.

Στις προερχόμενες από εκτόξευση του κονιάματος
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β)

4.

Σε αυτές που περιέχουν έγχρωμους κόκκους συνδεόμενους με αχρούν συνδετικό υλικό.

5.

Σε αυτές που διαμορφούνται με εκτόξευση κόκκων.

© ΕΛΟΤ

Από πλευράς χρωματισμού πρέπει:
1.

να αποφεύγονται χρώματα σε συντελεστή απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας μεγαλύτερου του
0,7 ο οποίος για υψόμετρα μεγαλύτερα των 1300 mm πρέπει να περιορίζεται στο 0,5.

2.

Να επιδιώκεται να μην παρατίθενται χωρίς διαχωριστικό αρμό στρώσεις τελειώματος, των οποίων
οι συντελεστές απορρόφησης παρουσιάζουν διαφορά μεγαλύτερη του 0,2.

3.

Να αποφεύγονται σκούροι χρωματισμοί λόγω του ότι είναι μεγαλύτερες οι απορροφήσεις της
ηλιακής ακτινοβολίας οπότε ενισχύονται οι κίνδυνοι ρηγματώσεων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.4 Απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων του ΣΣΕΘ
Έλεγχος και προετοιμασία των υποστρωμάτων
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στην επιφάνειά τους,
μεγαλύτερες του 0,5 cm στον πήχη των 20 cm για τα ΣΣΕΘ που στερεούνται μηχανικά χωρίς παρεμβολή
σφηνωμάτων, και 1 cm για τα άλλα συστήματα.
Στην αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητo να γίνει τοπική εφαρμογή ειδικού κονιάματος με πολυμερικά
πρόσμικτα για την αποκατάσταση της επιπεδότητας ή ακόμα εφαρμογή πλήρους απισωτικής στρώσης. H
επιπέδωση του υποστρώματος μπορεί να γίνει και με την κόλλα για μικρές ανεπιπεδότητες (+/- 1 εκ). Μπορεί
επίσης να γίνει με αυξομείωση του πάχους του θερμομονωτικού υλικού ή και με συνδυασμό των παραπάνω.
Αρχιτεκτονικές προεξοχές και εσοχές πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από τα ειδικευμένα
συνεργεία.
α)

Υποστρώματα νέων κτιρίων
Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να βουρτσισθούν, τριφθούν, ξυστούν ώστε να απαλλαγούν από τη
σκόνη και στοιχείων αμφίβολης πρόσφυσης. Επιπλέον δεν πρέπει να αποδίδουν υγρασία.
Για τα τοιχώματα από χυτό σκυρόδεμα και τα στοιχεία Φ.Ο. πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει
συμβατότητα μεταξύ του υλικού διευκόλυνσης ξεκαλουπώματος και του υλικού της βασικής στρώσης.
Στην αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμές πρόσφυσης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.4.1.2 της ΕΤAG 004.
Εάν οι δοκιμές πρόσφυσης είναι αρνητικές πρέπει να εφαρμοσθεί κατάλληλο επίχρισμα συμβατό με
την επιφάνεια του σκυροδέματος και με την κόλλα τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού.
Παρόμοιος έλεγχος πρέπει να γίνει εάν ο τοίχος – υπόστρωμα είναι από στοιχεία κυψελωτού
σκυροδέματος.

β)

Υποστρώματα παλαιών κτιρίων
Ρηγματωμένα υποστρώματα σκυροδέματος ή τοίχων πληρώσεως ή αποκολληθείσες ενώσεις τοίχων
πληρώσεως με στοιχεία Φ.Ο. πρέπει να αποθίστανται πλήρως με εφαρμογή των ισχυουσών τεχνικών
και πάντοτε με την επίβλεψη του μηχανικού του έργου.
Στην περίπτωση φθαρμένων σκυροδεμάτων στις όψεις από τις διαβρώσεις των οπλισμών τους
πρέπει να γίνει ειδική μελέτη μηχανικού για την αποκατάσταση των φθορών. Και στις δύο περιπτώσεις
τα υλικά αποκατάστασης πρέπει να είναι συμβατά με την κόλλα τοποθέτησης του θερμομονωτικού
υλικού.
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Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κολλητή τοποθέτηση του ΣΣΕΘ, εάν υπάρχουσα επένδυση του τοίχου
από υδραυλικό επίχρισμα, πλακίδια κεραμικά ή υάλου, είναι αμφίβολη η πρόσφυσή της στο
υπόστρωμά της.
1.

Εμφανείς τοιχοποιίες - επιχρισμένες επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοιχοποιιών χωρίς
επιφανειακές επενδύσεις.
Η προετοιμασία είναι όμοια τα υποστρώματα νέων κτιρίων. Πρέπει να ληφθούν πληροφορίες, εάν
στις επιφάνειές τους έχει εφαρμοσθεί επάλληψη με υδροαπωθητικό υγρό. Σημειώνεται πάντως
ότι είναι δυνατό, όταν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, να διαπιστωθεί επί τόπου. Αρκεί προς
τούτο να ψεκασθεί με νερό, όπου τότε οι σταγόνες του νερού λαμβάνουν σφαιρική μορφή.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα επιχρίσματα, έστω κι εάν δεν έχουν ρηγματωθεί πρέπει να ελέγχονται με ελαφρά κτυπήματα
με σφυρί για την διαπίστωση εάν έχουν αποκολληθεί. Τα τμήματα που ηχούν κούφια πρέπει να
καθαιρεθούν και να ξαναεπιχρισθούν πάντοτε με πολυμερικά επιχρίσματα.
Σε περιπτώσεις μη απορροφητικών επιφανειών πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση εφαρμογής
κατάλληλου συνδετικού υλικού που θα λειτουργήσει ως γέφυρα πρόσφυσης με την κόλλα του
ΣΣΕΘ.
2.

Επιχρισμένες επιφάνειες τοιχοποιιών και σκυροδεμάτων χρωματισμένες ή επιστρωμένες με
οργανικά υλικά.
Εφ’ όσον οι επιχρισμένες επιφάνειες δεν παρουσιάζουν ρηγματώσεις και αποκολλήσεις, πρέπει
να αφαιρεθούν οι χρωματισμοί και οι επιστρώσεις με διάφορες μεθόδους: χημικές, θερμικές,
μηχανικές (ξύσιμο, τρίψιμο, αμμοβολή) με ατμό ή με νερό υπό πίεση.

3.

Ανόργανες επενδύσεις του τύπου κεραμικών ή υαλινών πλακιδίων
Πρέπει να ελέγχονται για την περίπτωση αποκόλλησής τους. Τα τμήματα των επενδύσεων που
θα αφαιρεθούν λόγω αποκόλλησης πρέπει να επιχρισθούν με πολυμερικά επιχρίσματα ώστε να
σχηματισθεί μία ενιαία επιφάνεια.
Πρέπει να προσδιορίζεται εργαστηριακά το επιτρεπόμενο φορτίο των βυσμάτων στερέωσης των
διαφόρων ενισχυτικών διατομών ή διατομών στερέωσης των φύλλων του θερμομονωτικού υλικού
ή των βυσμάτων της απ’ ευθείας στερέωσης του θερμομονωτικού υλικού, για τους διαφόρους
τύπους υποστρωμάτων που συναντιόνται στα παλαιά κτίρια.
Η διαδικασία του επιτόπου προσδιορισμού του επιτρεπόμενου φορτίου των βυσμάτων σε
καταπόνηση εξόλκευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία του ΕΟΤΑ για τα βύσματα.
1.

Εμφανείς τοιχοποιίες και εμφανή σκυροδέματα.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω σχετικές παραγράφους.

2.

Επιχρισμένα τοιχώματα.
Αποκαθίσταται τα επιχρίσματα που έχουν ρηγματωθεί και αποκολληθεί.

3.

Ανόργανες επενδύσεις.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω σχετικές παραγράφους.

4.5 Γενικές απαιτήσεις εκτέλεσης των εργασιών
4.5.1 Υλικά
Οι αναλογίες ανάμειξης των περισσοτέρων του ενός υλικών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές
του παραγωγού.
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4.5.2 Συνθήκες εφαρμογής
Όλες οι εργασίες χρήσης της κόλλας, του βασικού και του τελικού επιχρίσματος πρέπει να εκτελούνται σε
θερμοκρασίες από 5 -30 οC
Η κόλληση των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ υγρό υπόστρωμα ή σε περίοδο
παγετού. Η βασική στρώση επιχρίσματος δεν πρέπει να τοποθετείται στην διάρκεια βροχής εκτός εάν
υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις, σε περιόδους παγετού και σε υποστρώματα που είναι εκτεθειμένα σε
έντονο ηλιασμό το καλοκαίρι ή σε δυνατό αέρα.
Δεν συνίσταται η χρησιμοποίηση κόλλας πρόσφυσης χωρίς προσθήκη τσιμέντου σε κρύες και υγρές
περιόδους διότι θα απαιτηθούν πολλές μέρες για στέγνωμα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εκτός εάν ο προμηθευτής διαθέτη προϊόν με ειδική σύσταση για γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλές
θερμοκρασίες έως 1º C.
4.5.3 Αναμικτήρας των υλικών
Εκτός από τα συνήθη απαιτούμενα εργαλεία χειρός, πρέπει για την ανάμειξη των υλικών πολτώδους μορφής
να χρησιμοποιείται ηλεκτρικός αναμικτήρας χαμηλών στροφών, όχι μεγαλύτερων 300 στρ. ανά λεπτό.

4.6 Συνεργείο
4.6.1 Γενικές απαιτήσεις
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγείας, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα ικριώματα
και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά
κατάσταση κλπ.

γ)

να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης

4.6.2 Συνεργασία αναδόχου του ΣΣΕΘ με τα υπόλοιπα συνεργεία που επεμβαίνουν στην
διαμόρφωση των όψεων
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τα συνεργεία των κτισιμάτων των τοίχων, των
κουφωμάτων και να δίδει οδηγίες για τη διαμόρφωση των τοίχων και των σενάζ στην περιοχή των
κουφωμάτων, όπως και στις τοποθετήσεις των κουφωμάτων ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση του
ΣΣΕΘ στους λαμπάδες, πρέκια και ποδιές, και ειδικά στις ποδιές όταν προβλέπεται μαρμαροποδιά στα
παράθυρα (βλέπε σχετικά και σχήμα 37 έως 39).
4.6.3 Εκτέλεση δειγμάτων εργασίας
Εάν ζητηθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό ή τον εργοδότη, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκτελέσει
δείγματα εργασιών επιφάνειας 50/50 cm με διάφορες στρώσεις τελειώματος, ώστε να υπάρξει δυνατότητα
επιλογής από τον εργοδότη άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης εκ μέρους του.
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4.6.4 Εργασίες που έχουν εκτελεστεί από τον ανάδοχο του έργου
Οφείλει να υποδείξει εργασίες εξωτερικών θερμομονώσεων όπως αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 που έχει εκτελέσει και να προσκομίσει πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από τον
εργοδότη ή τον επιβλέποντα του κάθε έργου.

4.7 Καθαρισμός χωρών εκτέλεσης εργασιών στο εργοτάξιο
Καθόλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά βδομάδα οι χώροι καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι
συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Μετά το πέρας των εργασιών εξωτερικών θερμομονώσεων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον
επιβλέποντα και τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής, απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, καθαρίζονται οι χώροι, αποκομίζονται τα άχρηστα
προς ανακύκλωση και παραδίδονται οι όψεις πλήρως αποπερατωμένες χωρίς ανάγκη εκτέλεσης άλλης
συμπληρωματικής εργασίας.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1 Τοποθέτηση των διατομών προστασίας των ακμών
(βλέπε παράγραφο 4.1.9 του παρόντος)
Σε περιπτώσεις που το σύστημα θερμομόνωσης δεν εφάπτεται οικοδομικού στοιχείου πάντοτε προβλέπεται
στην φάση εκκίνησης εφαρμογής του θερμομονωτικού υλικού, η τοποθέτηση στην κάτω οριζόντια στάθμη,
μιας προστατευτικής διατομής των ακμών προσαρμοσμένης στο πάχος της θερμομόνωσης σύμφωνα με τα
σχήματα 17 έως 22.
Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με βύσματα (βλέπε παράγραφο 3.1.10 του παρόντος) κατάλληλα στο είδος
του υποστρώματος και διαμέτρου που να αντιστοιχεί στις υπάρχουσες οπές διάτρησης της διατομής, οι
οποίες δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30 cm και να απέχουν από την ακμή
το μέγιστο 5 cm.
Στην περίπτωση όπου προβλέπεται ο οπλισμός να περιβάλλει πλήρως την διατομή ενίσχυσης (σχήμα 19)
τότε προηγείται κόλληση λωρίδας οπλισμού (συνολικού πλάτους 25 cm) κατά 8 cm επί του υποστρώματος
πριν από την στερέωση της διατομής και της τοποθέτησης της θερμομόνωσης, έτσι ώστε η λωρίδα του
οπλισμού να περιβάλλει την διατομή, να γυρίσει κατακόρυφα υπερβαίνοντας και το κατακόρυφο σκέλος του,
οπότε ο κανονικός οπλισμός του επιχρίσματος να κολληθεί και επί του σκέλους της λωρίδας.
Μεταξύ των διατομών προβλέπεται αρμός 2 με 3 mm (λεπτομέρεια Α σχήματος 15) για την παραλαβή των
διαστολών και για την δυνατότητα ευθυγράμμισης μεταξύ των τεμαχίων των διατομων.
(βλέπε οδηγίες τοποθέτησης και στο σχήμα 15).
Όταν υπάρχουν ανώμαλα υποστρώματα και οι διατομές προστασίας ακμών δεν επικαλύπτονται με το
πλέγμα, τότε τοποθετούνται με πλήρη κόλληση και στις δύο όψεις, ώστε να αποφευχθεί η συγκράτηση αέρα
πίσω από την θερμομόνωση.
Η προστασία των πλευρικών ακμών πραγματοποιείται όπως των οριζοντίων.
Η μηχανική στερέωση των διατομών δεν πρέπει να εκτελείται με καρφωτικά εκρηκτικά εργαλεία.

5.2 Προετοιμασία της κολλάς και της βασικής στρώσης επιχρίσματος
Και τα δύο υλικά παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού από τον προμηθευτή τους, οι οποίες
και πρέπει να συνοδεύουν την συσκευασία τους.
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Εφόσον απαιτείται ανάδευση ή ανάμιξη των υλικών, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρικός αναμικτήρας
με μέγιστες στροφές 300 ανά λεπτό για την παρασκευή των μειγμάτων, τα οποία πρέπει:


Να αφεθούν να ηρεμήσουν (ενδεικτικά 5 με 10 λεπτά) πριν από την χρήση τους.



Να ομογενοποιηθούν εκ νέου με τον ηλεκτρικό αναμικτήρα πριν από την εφαρμογή τους.

5.3 Τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης
5.3.1 Δρομική διάταξη τοποθέτησης
(σχήμα 15)

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα φύλλα της θερμομονωτικής στρώσης τοποθετούνται σε πλήρη μεταξύ τους επαφή με οριζόντια τη
μεγαλύτερή τους πλευρά, με δρομική διάταξη (μη σύμπτωση των κατακόρυφων αρμών μεταξύ δύο
διαδοχικών σειρών) και πάνοτε από την κατώτερη στάθμη που διαμορφώνεται με τις διατομές προστασίας.
5.3.2 Διαμόρφωση των εξεχουσών και εισεχουσών γωνιών
(σχήματα 16,23,29)
Και στα δύο είδη γωνιών, πρέπει το ένα φύλλο της μιας πλευράς να καλύπτει την μικρή πλευρά (σόκορο) του
φύλλου της ίδιας σειράς που βρίσκεται όμως στην άλλη πλευρά της γωνίας και να μην δημιουργείται συνεχής
κατακόρυφος αρμός.
5.3.3 Απόσταση των ενώσεων των θερμομονωτικών φύλλων από τους αρμούς των διατομών
προστασίας.
Τουλάχιστον 10 cm όπως φαίνεται και στο σχήμα 15.
5.3.4 Οι ενώσεις των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς των
διατομών προστασίας
(σχήμα 15)
5.3.5 Αποκόψεις και προσαρμογές των θερμομονωτικών φύλλων, στις γωνίες, προεξοχές και
κυρίως στα ανοίγματα κουφωμάτων.
Πρέπει να γίνονται μετά τη στερέωσή τους και μετά τη σκλήρυνση της κόλλας.
5.3.6 Ενώσεις του ΣΣΕΘ με τα κουφώματα και άλλα εκτεθειμένα στο ανεμοβρόχι οικοδομικά στοιχεία
(σχήματα 24,37 έως 39)
Πρέπει να προβλέπεται ένας αρμός τουλάχιστον 5 3 mm για την δυνατότητα αρμολόγησης η Δε κατάληξη
του ΣΣΕΘ (το σόκορό του) να είναι ενισχυμένη με την διατομή του σχήματος 25.
5.3.7 Σημειακές τοποθετήσεις θερμομονωτικών φύλλων
Ανεξάρτητα του τρόπου στερέωσής τους στο κανονικό τμήμα όταν παρουσιάζεται ανάγκη σημειακής
συμπλήρωσης της θερμομόνωσης πάχους ίσου ή μικρότερου των 30 mm, αυτή πρέπει να γίνεται με πλήρη
κόλληση.
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5.3.8 Αποκατάσταση της συνέχειας της θερμομόνωσης σε δημιουργούμενα κατά την τοποθέτηση
κενά
(σχήμα 9)
Σε αρμούς μεταξύ των θερμομονωτικών φύλλων ανοίγματος μεγαλύτερου των 2 mm, σε σπασμένες γωνίες
και λοιπά κενά, πρέπει να συμπληρώνονται με το ίδιο θερμομονωτικό προϊόν ή με ειδικό αφρό
πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης ή με υλικό που προβλέπεται από τις οδηγίες του προμηθευτή της
χώρας προέλευσης του υλικού, και ουδέποτε με επίχρισμα.
5.3.9 Αποκατάσταση αποκλίσεων επιπεδότητας μεταξύ των θερμομονωτικών φύλλων
Βλέπε σχετικά σχήμα 8.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Με τις λεπτομερείς οδηγίες που αναφέρονται στο σχήμα.

5.4 Διατάξεις κόλλησης της θερμομονωτικής στρώσης
Βλέπε σχήματα 10 έως 12.

5.5 Συστήματα μηχανικής στερέωσης
5.5.1 Στερεώσεις με διατομές PVC
Χρησιμοποιούνται διατομές όπως στα σχήματα 4 και 5 που τοποθετούνται στην περίμετρο των
θερμομονωτικών φύλλων με την προϋπόθεση ότι έχουν στο μέσο του πάχους τους τις σχετικές σχισμές
όπως στο σχήμα 3.
Οι διατομές σχήματος 4 τοποθετούνται πάντοτε οριζόντια και οι διατομές σχήματος 5 στις κατακόρυφες
ενώσεις πάντοτε σε σχισμές στο μέσο του πάχους.
Η τοποθέτηση των διατομών σχήματος 4 γίνεται με μεταξύ τους αρμούς 2 με 3 mm και η στερέωσή τους
πραγματοποιείται με βύσματα στις υπάρχουσες οπές των διατομών, αποστάσεων μεταξύ τους μικρότερες
των 30 cm. Η ακραία οπή πρέπει να απέχει 5 cm από την κατάληξη της διατομής.
Οι ακραίες καταλήξεις των θερμομονωτικών φύλλων εξασφαλίζονται είτε με κόλληση, είτε με πλαστικά
βύσματα διαμέτρου κεφαλής τουλάχιστον 50 mm σε πυκνότητα τεσσάρων ανά τρέχον μέτρο.
5.5.2 Στερεώσεις με κόλληση και βύσματα
Τα θερμομονωτικά φύλλα, κολλιούνται με σημειακή κόλληση και επιπρόσθετα στερεούνται με πλαστικά
βύσματα όπως προηγούμενα.
Ο αριθμός των βυσμάτων, η διάταξη τοποθέτησης και ο χρόνος αναμονής μεταξύ κόλλησης και μηχανικής
στερέωσης, πρέπει να καθορίζεται από τον προμηθευτή του ΣΣΕΘ.
Συνιστάται όπως τοποθετούνται τα βύσματα ακριβώς στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί η κόλληση.

5.6 Ενισχύσεις του οπλισμού σε ειδικά σημεία
Σε όλες τις γωνίες του ΣΣΕΘ, τοποθετούνται ενισχύσεις οπλισμού με κόλληση μαζί με την βασική στρώση
επιχρίσματος.
Οι ενισχύσεις των ακμών τοποθετούνται πριν από τον κανονικό οπλισμό.
Οι ενώσεις μεταξύ των ενισχύσεων των ακμών δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς μεταξύ των
θερμομονωτικών φύλλων.
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Στις γωνίες των ανοιγμάτων τοποθετούνται ενισχύσεις του οπλισμού 30/30 cm πριν από την εφαρμογή της
πρώτης στρώσης του βασικού επιχρίσματος, απ’ ευθείας επί της θερμομόνωσης (βλέπε σχήμα 13).
Τοποθετούνται πάντοτε ενισχύσεις και στις ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών οι οποίες
υποχρεωτικά απαιτούνται στις διατάξεις έναρξης εργασιών από την κατωτέρη στάθμη (βλέπε σχήματα 15 και
17 έως 22).

5.7 Εφαρμογή της οπλισμένης βασικής στρώσης επιχρίσματος
Διαφοροποιούνται ανάλογα του βαθμού του εκτεθειμένου των όψεων σε κρούσεις.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εφαρμόζεται γενικά σε μια ή περισσότερες επάλληλες (ανάλογα με την συγγραφή υποχρεώσεων του έργου)
λεπτές στρώσεις. Κάθε μια από αυτές εφαρμόζεται μετά την σκλήρυνση της προηγούμενης (συνήθως την
επόμενη μέρα). Ο χρόνος στεγνώματος μεταξύ των διαφόρων στρώσεων δεν πρέπει να είναι σημαντικός,
ώστε να εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης.
Το επίχρισμα των στρώσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλήρωση των αρμών μεταξύ των
θερμομονωτικών φύλλων.
5.7.1 Με απλό κανονικό οπλισμό
Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων και των προβλεπομένων ενισχύσεων οπλισμού στην
προηγούμενη παράγραφο, τοποθετείται ο οπλισμός στην σχεδόν υγρή επιφάνεια της πρώτης στρώσης και
πιέζεται με ειδικό εύκαμπτο μυστρί από ανοξείδωτο χάλυβα για να εισχωρήσει ελαφρά στην μάζα του
επιχρίσματος.
Οι ενώσεις των φύλλων του οπλισμού πραγματοποιούνται με επικάλυψη 10 cm (βλέπε σχήμα 14).
Όπου έχουν τοποθετηθεί διατομές ενισχύσεων ακμών ο οπλισμός καλύπτει και το κατακόρυφο ορατό τμήμα
αυτών όπως στα σχήματα 17,18,20 έως 22. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί το σχήμα 19 .
Οι γωνιακές ενισχύσεις των ακμών όπως στα σχήματα 23,26 έως 29, 37 έως 39 περιβάλλονται πλήρως με
τον οπλισμό.
Ο οπλισμός δεν πρέπει να τοποθετείται απ’ ευθείας επί της θερμομόνωσης (βλέπε σχετικά και σχήμα 7).
Μετά την σκλήρυνση της πρώτης στρώσης και εφόσον απαιτείται επιπλέον στρώση, εφαρμόζεται η δεύτερη
στρώση του βασικού επιχρίσματος με πίεση έτσι ώστε να περιβάλει πλήρως τον οπλισμό.
Τα προσκομιζόμενα στο έργο υλικά βασικού επιχρίσματος πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες για τις
ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε στρώση.
5.7.2 Με διπλό κανονικό οπλισμό
Η θερμομόνωση καλύπτεται με την πρώτη στρώση του βασικού επχρίσματος στην οποία έχει τοποθετηθεί ο
κανονικός οπλισμός όπως στη προηγούμενη παράγραφο.
Μετά την σκλήρυνση της στρώσης αυτής, εφαρμόζεται δεύτερη στρώση βασικού επιχρίσματος με
ενσωμάτωση δεύτερου κανονικού οπλισμού του οποίου οι επικαλύψεις των 10 cm δεν πρέπει να
συμπίπτουν με τις αντίστοιχες του πρώτου ή να τοποθετούνται σταυρωτά με τις πρώτες.
Μετά την σκλήρυνση και της δεύτερης στρώσης εφαρμόζεται η τελική του βασικού επιχρίσματος.
5.7.3 Με ενισχυμένο και κανονικό οπλισμό.
Παρόμοια ενίσχυση αφορά όψεις που είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες σε κρούσεις και πραγματοποιείται σε
ύψος τουλάχιστον 2 m από το έδαφος ή από στάθμη χώρου κυκλοφορίας κοινού.
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Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων, των ενισχύσεων των ενώσεων μεταξύ των μεταλλικών
διατομών και πριν από την κόλληση των ενισχύσεων των γωνιών, εφαρμόζεται η πρώτη στρώση βασικού
επιχρίσματος σε πάχος μεγαλύτερο των προηγούμενων περιπτώσεων.
Ο ενισχυμένος οπλισμός τοποθετείται επί της σχεδόν υγρής επιφάνειας και πιέζεται με επικάλυψη των
άκρων των φύλλων του οπλισμού
Οι ενώσεις των φύλλων του ενισχυμένου οπλισμού πραγματοποιούνται χωρίς να επικαλυφθούν με
επίχρισμα στην περίπτωση που ο οπλισμός έχει μεγάλο πάχος στο κανονικό τμήμα και στις γωνίες.
Οι ενισχύσεις στις γωνίες τοποθετούνται στην συνέχεια επί του ενισχυμένου οπλισμού.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Μετά την σκλήρυνση, οι ενισχυμένες επιφάνειες αντιμετωπίζονται όπως των προηγουμένων παραγράφων:


Εφαρμόζεται στρώση βασικού επιχρίσματος και επ΄αυτού κανονικός οπλισμός λαμβάνοντας μέριμνα
να μην συμπέσουν οι ενώσεις αυτού με τις αντίστοιχες ενώσεις του προηγούμενου.



Μετά την σκλήρυνση και της δέυτερης στρώσης, ο κανονικός οπλισμός επικαλύπτεται πλήρως με την
τελική στρώση του βασικού επιχρίσματος.

5.8 Εφαρμογή του προϊόντος εμποτισμού (εφόσον απαιτείται)
Μετά το στέγνωμα της οπλισμένης βασικής στρώσης επιχρίσματος (24 ώρες το ελάχιστο) και εφόσον δεν
υπάρχουν αντενδείξεις εφαρμόζεται το προϊόν του εμποτισμού με ρολό ή πινέλο,

5.9 Εφαρμογή της στρώσης τελειώματος
Μετά το στέγνωμα του προϊόντος εμποτισμού (εφόσον το σύστημα το απαιτεί) ή της τελικής στρώσης του
βασικού επιχρίσματος (συνήθως την επόμενη ημέρα) εφαρμόζεται η στρώση τελειώματος, η οποία δύναται
να αποκτήσει εκτός από τον χρωματισμό και επιφάνειες διαφόρου υφής ανάλογα της τελικής επεξεργασίας
της, και ανάλογα της κοκκομετρικής σύνθεσης των περιεχομένων στο μίγμα ψηφίδων (ρύζι).

5.10 Ελάχιστες ενδεικτικές ποσότητες υλικών για κάθε στρώση ανά τετραγωνικό μέτρο

6

1.

Κόλλα πρόσφυσης: 3 kg/m 2

2.

Βασική στρώση επιχρίσματος: 3 kg/m 2

3.

Οπλισμός 1,10 m2

4.

Προϊόν εμποτισμού (εφόσον απαιτείται): 150 gr έως 300 gr/m 2

5.

Στρώση τελειώματος: 3 kg/m2

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1 Επιπεδότητα τελικής επιφάνειας
Δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις μεγαλύτερες των 7 mm στον πήχη των 2 m.

6.2 Έλεγχοι κατά την κατασκευή
Με ευθύνη του επιβλέποντα, διενεργείται ποιοτικός έλεγχος ότι τα υλικά και οι κατά φάσεις εκτέλεση των
εργασιών ανταποκρίνονται στις περιγραφές του έργου, στα γενικά και ειδικά σχέδια της μελέτης του έργου
και στις εν γένει απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04.
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Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια τις περιγραφές του έργου δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν
αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο επιβλέπων ή ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο όπως καλέσει κατάλληλο
εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [37]) για να προβεί σε
ελέγχους πρόσφυσης των υλικών που προηγούνται ή έπονται της θερμομονωτικής στρώσης όπως και σε
επί τόπου ελέγχους αντοχής περαιωμένης εργασίας σε κρούσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο
5.1.3.3. της ETAG 004. Σε περίπτωση αστοχίας των ελέγχων το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο ή όπως
προβλέπει η σύμβαση του έργου.
Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης
θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος κατά ΕΛΟΤ EN 13187 από κατάλληλο φορέα
ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [37]), εφόσον υπάρχουν
αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής της μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων
θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν της μελέτης (ελλιπής μόνωσης, θερμογέφυρες, εισροές νερού, κτλ.) ο
ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο. Το κόστος
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο ή όπως προβλέπεται από την σύμβαση του έργου.
Ειδικά για τους ελέγχους σε διάτρηση από κρούση ο εργοδότης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει
όπως ο ανάδοχος διαθέτει επί τόπου του έργου τη φορητή συσκευή ελέγχου αντοχής σε διάτρηση (perfotest)
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1.3.3.2 της της ETAG 004.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες των εξωτερικών θερμομονώσεων της παρούσας Προδιαγραφής, είτε αυτές είναι κολλητές είτε με
μηχανικές στερεώσεις, επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα.
Στις επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες να εκτελεσθούν επί
έτοιμου να δεχθεί αυτές υποστρώματος ώστε να παραδοθεί πλήρως το ΣΕΘ με απλό κανονικό οπλισμό και
τις απαραίτητες ενισχύσεις του στα ειδικά σημεία.
Οι εργασίες προετοιμασίας των υποστρωμάτων ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοσθεί επ’ αυτών το ΣΕΘ
επιμετρώνται ιδιαιτέρως σε τετραγωνικά μέτρα.
Οι επιπρόσθετοι οπλισμοί του ΣΕΘ, εκτός του προβλεπόμενου κανονικού, για επαύξηση της αντοχής του
ΣΕΘ σε κρούσεις και σε διατρήσεις επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα.
Σε τρέχοντα μέτρα επιμετρώνται οι κάθε μορφής διατομές που τοποθετούνται στις απολήξεις του ΣΕΘ που
απαιτούν προστασία. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος οπλισμός στις θέσεις εφαρμογής
των ειδικών διατομών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Λεπτομέρειες επί των ανωτέρω καθορίζονται στην γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου.
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Παράρτημα Α
(τυποποιητικό)
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και οδηγίες συστημάτων εξωτερικών
θερμομονώσεων με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα
οργανικά επιχρίσματα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1

Τυπική διάταξη σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων

Οι ακμές, γωνίες
ακραίες
καταλήξεις
θερμομόνωσης
υποχρεωτικά
προστατεύονται
με ειδικές
διατομές

x

Σχήμα 1

Σχήμα 2
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Υπόμνημα

Σχήμα 4

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχήμα 5
Ανάλογα του εκτεθειμένου σε κρούσεις των
όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να
είναι με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό ή και με
επιπρόσθετο ενισχυμένο οπλισμό ως
συμπλήρωμα του κανονικού.

1. Φέρον στοιχείο εξωτερικής θερμομόνωσης
2. Σημειακή κόλληση με ειδική κόλλα που περιέχει
ποσοστό συνδετικού οργανικού υλικού μεγαλύτερο
του 2,5%
3. Διογκωμένη πολυστερίνη. Tο θερμομονωτικό προϊόν
κατά προτίμηση πρέπει να φέρει περιμετρική
διαμόρφωση (πατούρα) για την αποφυγή
θερμογεφυρών στους αρμούς.
4. Στρώσεις βάσης (2-5 mm) με συνδετικό ανόργανο ή
οργανικό υλικό
5. Πλέγμα
6. Στρώση προετοιμασίας (primer) επί της 4 για την
εφαρμογή της τελευταίας στρώσης 7 (εάν απαιτείται)
7. Τελική στρώση με ή χωρίς χρώμα
8. Βύσμα στερέωσης του 9
9. Ειδική πλαστική ή μεταλλική διατομή μηχανικής
στερέωσης της θερμομόνωσης ή εδικό βύσμα
στερέωσης των πλακών εξωτερικής θερμομόνωσης
10. Πλαστική ή μεταλλική διατομή συγκράτησης των
φύλλων μεταξύ τους

Α.2
Επισήμανση αστοχιών που είναι αιτία ρηγμάτωσης της βασικής στρώσης
επιχρίσματος
1. Η βασική στρώση επιχρίσματος που εφαρμόζεται σε
μία ή δύο στρώσεις, αναλόγως των οδηγιών του
προμηθευτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας
του οπλισμού και στην στεγανότητα του ΣΣΕΘ.
Αυτές οι εξασφαλίσεις, θα επιτευχθούν, όταν:
- ο οπλισμός τοποθετείται όπως στο σχήμα 6, δηλαδή
στο μέσο του πάχους της βασικής στρώσης, και όχι σε
επαφή με την θερμομόνωση όπως στο σχήμα 7.
- το πάχος της βασικής στρώσης επιχρίσματος είναι
ενιαίο όπως στο σχήμα 6.
Σχήμα 6
- 1. Διογκωμένη πολυστερίνη
- 2. οπλισμός επιχρίσματος
- 3. βασική - 4. τελική στρώση
τα σχήματα 6 έως 9
προκύπτουν στις κάθετες τομές
στις όψεις

Σχήμα 7

2. Στην αντίθετη περίπτωση όπως στα σχήματα 8 και 9
τα διαφορετικά πάχη από ελαττωματική τοποθέτηση των
θερμομονωτικών φύλλων, θα είναι πηγή δημιουργίας
ανομοιόμορφων τάσεων, που θα οδηγήσουν αναγκαστικά
σε ρήγμα τάσης.
Ο οπλισμός δεν πρέπει να τοποθετείται απ’ ευθείας επί
του θερμομονωτικού υλικού.
- Εάν το βασικό επίχρισμα εφαρμόζεται σε μία στρώση,
ο οπλισμός τοποθετείται αμέσως μετά τη στρώση του
βασικού επιχρίσματος, πιέζεται και καλύπτεται μέσα στο
επίχρισμα έτσι ώστε να είναι τεντωμένος και μη ορατός.
Εν συνεχεία το οπλισμένο βασικό επίχρισμα στρώνεται με
ειδική σπάτουλα έτσι ώστε η επιφάνεια του να είναι
εντελώς επίπεδη.
- Εάν το βασικό επίχρισμα εφαρμόζεται σε δύο
στρώσεις, ο οπλισμός τοποθετείται μετά την πρώτη
στρώση του βασικού επιχρίσματος που πρέπει να είναι
τελείως επίπεδη. Ο οπλισμός πιέζεται και καλύπτεται με
την δεύτερη να είναι τεντωμένος και μη ορατός.
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Η δεύτερη στρώση του βασικού επιχρίσματος
τοποθετείται μετά το στέγνωμα της πρώτης στρώσης και
αφού έχει εφαρμοσθεί ο οπλισμός επί της επίπεδης
σχεδόν υγρής επιφάνειας της πρώτης.
Όταν το επίχρισμα τοποθετείται με εκτόξευση ή με
οδοντωτή σπάτουλα πρέπει πάντοτε να επιπεδώνεται με
το μυστρί ή ειδική σπάτουλα.
Σχήμα 8 Όταν το ένα φύλλο προεξέχει του άλλου από
πλευράς επιπεδότητας, πρέπει μετά το στέγνωμα της
κόλλας τοποθέτησης της θερμομόνωσης, να εξαλειφθεί η
διαφορά, με τρίψιμο, βούρτσισμα και απομάκρυνση της
σκόνης. Ποτέ η διαφορά δεν πρέπει να εξαλείφεται με
κονίαμα. Η εφαρμογή του κονιάματος πρέπει να γίνεται
αμέσως μετά το τρίψιμο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχήμα 8

Σχήμα 9 Οι ανοικτοί αρμοί δεν γεμίζουν ποτέ με
επίχρισμα. Τοποθετούνται σφηνωτά λεπτές λωρίδες
θερμομονωτικού υλικού ή ειδικός αφρός πολυουρεθάνης
χαμηλής διόγκωσης.
Σχήμα 9

Α.3
Τρόποι κόλλησης των θερμομονωτικών φύλλων - ενισχύσεις και ενώσεις
των οπλισμών
Τοποθέτηση με πλήρη κόλληση

Η πλήρης κόλληση συνιστάται σε υπόστρωμα πολύ καλής επιπεδότητας.
Πραγματοποιείται με οδοντωτή σπάτουλα (βάθος οδόντων 6 με 10 mm) σε
όλη την επιφάνεια του φύλλου, αφήνοντας ελεύθερη μια ζώνη 2 cm
πλάτους περιμετρικά, ώστε να αποφευχθεί διοχέτευση της κόλλας προς
τους αρμούς

Σχήμα 10
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Τοποθέτηση με μερική κόλληση
Η μερική κόλληση συνιστάται σε υπόστρωμα που παρουσιάζουν επιφανειακές ανωμαλίες η αποκλίσεις
επιπεδότητας μέχρι 1 cm. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της κόλλας στο 40% της επιφάνειας του
φύλλου και σε απόσταση 2 με 3 cm από την περίμετρό τους, ώστε να μην εισχωρήσει η κόλλα στους
αρμούς.

Εφαρμογή κόλλας πολυουρεθάνης.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχήμα 11

Η κόλλα τοποθετείται σε κορδόνια περιμετρικά
ενιαίου πάχους σε απόσταση 2cm από την περίμετρο
(ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευση της κόλλας στους
αρμούς) και εσωτερικά. Το περιμετρικό κορδόνι
διακόπτεται για να μην εγκλωβισθεί αέρας κατά την
τοποθέτηση (αποφυγή φαινομένου «βεντούζας».
Σχήμα 12

Ενισχύσεις σε ειδικά σημεία

Σχήμα 13
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σκόπιμα έχουν μεγεθυνθεί τα μάτια του οπλισμού
για την ευκρίνεια του σχήματος.

Ενώσεις των φύλλων οπλισμού

Σχήμα 14
Οι τοποθετήσεις των οπλισμών να πραγματοποιούνται με
μεταξύ τους υπερκαλύψεις 10 cm

Σε όλες τις γωνίες τοποθετούνται ενισχύσεις με κόλληση μαζί με την βασική στρώση επιχρίσματος. Οι
ενισχύσεις των ακμών τοποθετούνται κάτω από τον κανονικό οπλισμό. Οι ενώσεις αυτών δεν πρέπει να
συμπίπτουν με τις ενώσεις των θερμομονωτικών φύλλων. Στα ανοίγματα κουφωμάτων, πριν από την πρώτη
βασική στρώση επιχρίσματος να τοποθετούνται ειδικά τεμάχια ενισχύσεων των γωνιών ανοιγμάτων . Όμοιες
ενισχύσεις να τοποθετούνται και στις ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών και των διατομών
έναρξης τοποθετήσεων (ή βάση των υποδείξεων του προμηθευτή του συστήματος).
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Α.4
Διαμόρφωση των ενώσεων των διατομών προστασίας των ακμών
θερμομόνωσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Βλέπε και σχήματα 13 έως 17 αναφορικά με
την μορφή των διατομών προστασίας των
ακμών θερμομόνωσης.
x

Οι διατομές προστασίας των ακμών
τοποθετούνται με βύσματα, πάντοτε στις
υπάρχουσες οπές των διατομών.

x

Στην περιοχή των ενώσεων προβλέπεται
αρμός d= 2 με 3 mm και προαιρετική
ενίσχυση με επιπλέον βύσματα όπως στην
λεπτομέρεια Α.

x

Ο αρμός των ενώσεων των διατομών,
πρέπει ν’ απέχει απόσταση t>10cm από τις
ενώσεις των θερμομονωτικών φύλλων.

x

Στις ενώσεις των διατομών, ο οπλισμός
ενισχύεται με πρόσθετο τεμάχιο 30/30 cm
(βλέπε και σχήμα 15)

Διατομές ενίσχυσης ακμών δύνανται να είναι:
Αλουμινίου ≥ 0,5mm σε συνδυασμό ή όχι με
ίνες υάλου
Ανοξείδωτο χάλυβα ≥ 0,4mm
Ινών υάλου
Πλαστικές σε συνδυασμό με πλέγμα ινών
υάλου

Σχήμα 15

Α.5

Διατάξεις τοποθέτησης θερμομόνωσης στις εξέχουσες γωνιές

Σχήμα 16 (βλέπε και σχήματα 23,29)
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.6 Διατάξεις έναρξης εργασιών από την κατώτερη στάθμη

Σχήμα 17

Σχήμα 18

.
Πρώτη παραλλαγή
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των
ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών
στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο
οπλισμό 30/30 εκ

Σχήμα 19
Τρίτη παραλλαγή

Δεύτερη παραλλαγή
Ανάλογα του εκτεθειμένου σε κρούσεις των
όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να
είναι με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό ή και
με επιπρόσθετο ενισχυμένο οπλισμό ως
συμπλήρωμα του κανονικού

Σχήμα 20
Τέταρτη παραλλαγή

- 1. έναρξη τοποθέτησης της θερμομόνωσης - 2. λωρίδα οπλισμού που τοποθετείται πριν από την στερέωση
της διατομής προστασίας της ακμής - 3. σοβατεπί ανάλογου τύπου του δαπέδου κολλημένο - 4. στάθμη
τελική δαπέδου - 5. ειδική διατομή ενίσχυσης ακμών
35
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Σχήμα 21
Πέμπτη παραλλαγή
Έναρξη εργασιών από τμήμα
κτιρίου σε επίχωση.
Ανάλογα του εκτεθειμένου σε
κρούσεις των όψεων, οι
προτεινόμενες λύσεις δύνανται να
είναι με απλό ή διπλό κανονικό
οπλισμό ή και με επιπρόσθετο
ενισχυμένο οπλισμό ως
συμπλήρωμα του κανονικού

© ΕΛΟΤ

Σχήμα 22
Έκτη παραλλαγή
Έναρξη εργασιών από τελική στάθμη Δώματος
και άνω σε υπερκατασκευή.
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών
εκτός της πύκνωσης των μηχανικών στηρίξεων
ενισχύονται και με πρόσθετο οπλισμό 30/30 εκ.

- 1. έναρξη
τοποθέτησης
της
θερμομόνωσης
- 5. ειδική
διατομή
ενίσχυσης
ακμών
- 6. διογκωμένη πολυστερίνη EPS 150 ή EPS 200 - 7. άξονες στηρίξεων - 8. μηχανική προστασία (π.χ.
φύλλο τιτανιούχου ψευδαργύρου) επί μεταλλικού σκελετού - 9. στεγανωτική στρώση υπόγειου χώρου
- 10. φράγμα υδρατμών - 11. στεγανωτική στρώση θερμομόνωσης δώματος - 12. στρώση προστασίας
δώματος - 13. μεταλλικός ή πλαστικός νεροσταλάκτης με κατακόρυφο τμήμα στερεούμενο στον τοίχο
υπερκατασκευής - 14. θερμομόνωση δώματος συμβατή με το φράγμα υδρατμών και την στεγάνωση
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.7
Διατάξεις τοποθέτησης σε κατακόρυφες γωνιές και διατάξεις πλευρικής
κατάληξης

Σχήμα 23 (βλ. και σχήμα 16)

Σχήμα 24
- 5. διατομή προστασίας ακμής - 15. αφρώδες
εμποτισμένο και προσυμπιεσμένο κορδόνι
- 16. κενό 3 mm για αρμολόγημα
- 17. ενσωματώμενο στη διατομή εμποτισμένο
κορδόνι - 18. μαστίχα με γωνιακό επικάλυψης

Σχήμα 25
Ενδεικτική παρεμβαλλόμενη διατομή στις
πλευρικές σε τοίχους καταλήξεις και σε κάσσες
κουφωμάτων
Ανάλογα του εκτεθειμένου σε κρούσεις των
όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να
είναι με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό ή και με
επιπρόσθετο ενισχυμένο οπλισμό ως
συμπλήρωμα του κανονικού.
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Α.8 Διατάξεις τοποθέτησης σε ακραίες καταλήξεις (οριζόντιες τομές)

Σχήμα 26
Πρώτη παραλλαγή
Διάτρητη διατομή-ο οπλισμός κολλιέται και
στο οικοδομικό στοιχείο
Δεύτερη παραλλαγή
Όταν η διατομή είναι με λάκα φούρνου,
αφαιρείται η προστατευτική μεμβράνη
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Σχήμα 28
Τρίτη παραλλαγή
Διάτρητη διατομή-ο οπλισμός κολλιέται με πρόσθετη λωρίδα πριν από την τοποθέτηση της διατομής, στο
οικοδομικό στοιχείο.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.9 Ενδεικτικές διατάξεις τοποθέτησης στις οριζόντιες γωνιές (κατακόρυφη τομή)

Σχήμα 29 (βλ. και σχήμα 16)
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.10 Ενδεικτικές διατάξεις άνω καταλήξεων σε μαρκίζες - νεροσταλάκτες, στηθαία,
πλευρικές όψεις, ποδιές παραθύρων από Ο.Σ.

Σχήμα 30
Εάν D < 0,5m τοποθετείται ο πλαστικός ή
μεταλλικός νεροσταλάκτης του σχήματος 32
Εάν d < 20 mm εφαρμόζεται το σχήμα 32.

Σχήμα 31
- 15. αφρώδες εμποτισμένο και προσυμπιεσμένο
κορδόνι ή μαστίχα με κορδόνι περιορισμού βάθους ή
τοποθέτηση της διατομής του σχήματος 25

Σχήμα 32

Σχήμα 33

Ανάλογα του εκτεθειμένου σε κρούσεις των
όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να
είναι με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό ή και
με επιπρόσθετο ενισχυμένο οπλισμό ως
συμπλήρωμα του κανονικού.

de ≥ 25 mm – Για ύψος κτιρίου < 28 m
r ≥ 50 mm – Για ύψος κτιρίου > 28 m
r ≥ 100 mm
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών εκτός
της πύκνωσης των μηχανικών στηρίξεων ενισχύονται
και με πρόσθετο οπλισμό 30/30 εκ.
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Α.11 Ενδεικτικές διατάξεις άνω καταλήξεων σε στηθαία με μεταλλικές στέψεις και
σε πλαϊνά κεραμοσκεπών στεγών
Στέψεις στηθαίων δωμάτων
(η αυτή αντιμετώπιση ισχύει και για τις μη
μεταλλικές στέψεις)
de ≥ 25 mm – Για ύψος κτιρίου < 28 m
r ≥ 50 mm – Για ύψος κτιρίου > 28 m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

r ≥ 100 mm
Η μεταλλική στέψη είναι από τιτανιούχο
ψευδάργυρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Η
στήριξη της γίνεται με CLIPS από ελατηριωτό
χάλυβα σε αποστάσεις 30 έως 50 cm μεταξύ
τους.

Σχήμα 34

Στην περίπτωση που τίθεται θέμα θερμικών
γεφυρών, επαναλαμβάνεται η θερμομόνωση και
στην εσωτερική πλευρά.
Πάντοτε προβλέπεται και στεγανωτική των
υπολοίπων επιφανειών.
Πλαϊνά κεραμοσκεπών στεγών
de ≥ 25 mm – Για ύψος κτιρίου < 28 m, r ≥ 50
mm – Για ύψος κτιρίου > 28 m, r ≥ 100 mm
Η τοποθέτηση της μεταλλικής στέψης χωρίς
CLIPS όπως στο σχήμα 29, πρέπει να
χρησιμοποιηθούν ειδικές βίδες με ροδέλες
στεγανοποίησης.

Σχήμα 35

Ανάλογα του εκτεθειμένου σε κρούσεις των
όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να
είναι με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό ή και με
επιπρόσθετο
ενισχυμένο
οπλισμό
ως
συμπλήρωμα του κανονικού.
Χρησιμοποιείται ειδικό κεραμίδι για τις πλαϊνές
όψεις (όψεις με αετώματα).
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των
ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών
στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο
οπλισμό 30/30 εκ.

Σχήμα 36

42

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51809
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009

ΕΛΟΤ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.12 Ενδεικτικές διατάξεις τοποθέτησης σε λαμπάδες, πρέκια και ποδιές
ανοιγμάτων κουφωμάτων

Σχήμα 37

λεπτομέρεια Β

Στο σχήμα 37 που αναφέρεται σε ξύλινο κούφωμα, η θερμομόνωση της ποδιάς προστατεύεται με μεταλλική
επικάλυψη που τοποθετείται σύμφωνα με την τομή Α-Α και τη λεπτομέρεια Β.
Στην περίπτωση που προβλέπεται μαρμάρινη ποδιά, αυτή να κολληθεί επί της βασικής στρώσης
επιχρίσματος. Και στις δύο περιπτώσεις η υποκατασκευή της ποδιάς από Ο.Σ. πρέπει να λάβει υπόψη τα
πρόσθετα πάχη που θα απαιτηθούν μέχρις την τελική άνω επιφάνεια.
Στην περίπτωση κουφωμάτων αλουμινίου, πρέπει να
αντιμετωπισθεί τοποθέτηση ψευδοκάσας πάχους
τέτοιου όσο το πάχος της θερμομόνωσης του λαμπά.
Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις ο καθορισμός
ανοίγματος κατά το κτίσιμο (διαστάσεις κτίστη) πρέπει
να λάβει υπόψη και τα πάχη της θερμομόνωσης των
λαμπάδων, πρέκιου και ποδιάς.
Ανάλογα του εκτεθειμένου σε κρούσεις των όψεων, οι
προτεινόμενες λύσεις δύνανται να είναι με απλό ή
διπλό κανονικό οπλισμό ή και με επιπρόσθετο
ενισχυμένο οπλισμό ως συμπλήρωμα του κανονικού.
Σχήμα 38

Σχήμα 39

Ξύλινο κούφωμα με
ξύλινο ρολό

Ξύλινο κούφωμα με
γαλλικό εξώφυλλο

Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών
εκτός της πύκνωσης των μηχανικών στηρίξεων
ενισχύονται και με πρόσθετο οπλισμό 30/30 εκ.
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Παράρτημα Β
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

B.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

B.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
B.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

B.2.2 Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-03-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 εγκρίθηκε την 2017-12-06 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο εργασιών

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών
για την επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών
δαπέδων με μάρμαρο, γρανίτη ή άλλους φυσικούς λίθους σε συνηθισμένα κτιριακά έργα με υλικά ευρείας
χρήσης. Εάν στη μελέτη του έργου προβλέπονται φορτία κίνησης σε δάπεδα, τότε πρέπει να ληφθούν
υπόψη και οι απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00.
Οι κανόνες της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται στην κατασκευή επενδύσεων τοίχων κτιστών από
οποιοδήποτε υλικό (λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές κ.λπ.) με ή χωρίς επίχρισμα, από σκυρόδεμα με ή χωρίς
επίχρισμα και τοίχων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες). Αφορούν επίσης τις επιστρώσεις
πατωμάτων από σκυρόδεμα με πλάκες μαρμάρου ή γρανίτη ή από άλλων φυσικών λίθων που παράγονται
με κοπή από μεγαλύτερους όγκους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη και οι λοιπές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών -- Paving
slabs and cobblestones for pedestrian areas

ΕΛΟΤ EN 1342

Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -- Setts of natural stone for external
paving - Requirements and test methods

ΕΛΟΤ EN 1343

Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -- Kerbs of natural stone for external
paving - Requirements and test methods

ΕΛΟΤ EN 1469

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις -Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements

ΕΛΟΤ EN 12057

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια Απαιτήσεις -- Natural stone products - Modular tiles - Requirements

ΕΛΟΤ EN 12058

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες Απαιτήσεις -- Natural stone products - Slabs for floors and stairs –
Requirements

7

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2017

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Μέτρα υγείας - ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις -- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for demolition works

ΕΛΟΤ EN 1341

Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής -- Slabs of natural stone for external paving - Requirements
and test methods

ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
κοινά τσιμέντα - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

3

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

51821

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Γενικά

Θα χρησιμοποιηθούν πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη ή φυσικών λίθων με ονομαστικές διαστάσεις όπως
ορίζονται στη μελέτη και με ανοχές διαστάσεων σε κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις , σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1341, ΕΛΟΤ ΕΝ 1342, ΕΛΟΤ ΕΝ 1343, ΕΛΟΤ ΕΝ 1469,
ΕΛΟΤ ΕΝ 12057, ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12326.01.

4.2

Μάρμαρα - γρανίτες - φυσικοί λίθοι

Το μάρμαρο, ο γρανίτης ή οι άλλοι φυσικοί λίθοι θα λαμβάνονται από το ίδιο ορυχείο, με σταθερή χρωματική
γκάμα και νερά, για κάθε αυτοτελές τμήμα της κατασκευής, θα έχουν δε τα εξής χαρακτηριστικά:
α)

Oι πλάκες μαρμάρου, γρανίτη ή φυσικών λίθων θα επιλέγονται από δείγματα και καταλόγους των
παραγωγών τους με αισθητικά και τεχνικά κριτήρια.
β) Θα δηλώνονται πάντα τα χαρακτηριστικά, Φαινόμενη πυκνότητα και ανοικτό πορώδες, Αντοχή σε
κάμψη, Φορτίο θραύσης σε οπή αγκύρωσης (όταν οι πλάκες πρόκειται να στερεωθούν μηχανικά), που
καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1341, ΕΛΟΤ ΕΝ 1342, ΕΛΟΤ ΕΝ 1343, ΕΛΟΤ ΕΝ 1469, ΕΛΟΤ
ΕΝ 12057, ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12326.01,

4.2.1

Χρώμα μαρμάρου/γρανίτη

To χρώμα του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα ταιριάζει με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί από τον
εργοδότη. Πλάκες με απότομες μεταβολές στο φόντο ή γενικά χαρακτηριστικά σημάδια και άλλες αποκλίσεις
από τα εγκεκριμένα δείγματα, θα αντικαθίστανται.

4.3

Υφή και νερά μαρμάρου/γρανίτη

Η υφή και τα νερά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα ταιριάζει με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί από
τον εργοδότη. Θα είναι καθαρό και χωρίς ελαττώματα τα οποία επηρεάζουν την αντοχή και την στερεότητα.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το μάρμαρο/ γρανίτης πρέπει να είναι γυαλισμένο και να έχει
2
προστασία έναντι γραφής με φαλτσοκομμένες ακμές 1 x 1 mm στις εκτεθειμένες πλευρές.
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4.4
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2017

Τελείωμα μαρμάρου

Tο τελείωμα του μαρμάρου/ γρανίτη θα προδιαγράφεται από τη μελέτη και μπορεί να είναι χτενιστό, χτυπητό,
φυσικό, ματ, γυαλιστερό, αμμοβολισμένο κ.λπ., είτε μηχανής είτε επί τόπου στο έργο. Tο βάθος τυχόν
χαράξεων θα ορίζεται από τη μελέτη.
Σε περίπτωση γυαλίσματος θα είναι γυαλισμένο στις εκτεθειμένες πλευρές. Θα χρησιμοποιηθούν
εγκεκριμένα δείγματα για την επιβεβαίωση της ποιότητας γυαλίσματος. Οι πίσω πλευρές που χωνεύονται
στις τελειωμένες εργασίες θα είναι όπως απαιτείται για να έχουν σωστή συναρμογή και/ ή πρόσφυση όταν
απαιτείται.
Το γυάλισμα θα είναι όπως στα εγκεκριμένα δείγματα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.5
α)

Κονιάματα τοποθέτησης
Κονιάματα γενικής χρήσης
Παρασκευάζονται επί τόπου και είναι κατάλληλα για στρώσεις μεγαλύτερες των 12 mm, από τσιμέντο
τύπου Portland σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 197-1 και άμμο λεπτόκοκκη 0-1 mm ή μεσόκοκκη 0-3 mm
σε αναλογία 1:3 ή 1:4.

β)

Έτοιμα κονιάματα – Κόλλες
Ειδικά έτοιμα κονιάματα - κόλλες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αντοχή στην υγρασία
και τις καιρικές συνθήκες, κατάλληλες για επικόλληση μαρμάρων, γρανιτών στο εξωτερικό του κτιρίου
ή σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία και απλές κόλλες κατάλληλες για εσωτερικούς χώρους χωρίς
υγρασία δύο τύπων:
i) λεπτής στρώσης μέσου πάχους 3 mm και μέγιστου 6 mm
ii) παχιάς στρώσης μέσου πάχους 6 mm και μέγιστου 12 mm.

4.6

Υλικά αρμολόγησης

α)

Παρασκευαζόμενα επί τόπου με τσιμέντο κοινό ή τσιμέντο λευκό και τυποποιημένη ενσακκισμένη
λεπτόκοκκη (0-1) χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1:1 και χρωματισμένα με χρωστικές έως 10% της
ποσότητας του τσιμέντου.

β)

Έτοιμα έγχρωμα κονιάματα πλήρωσης αρμών (αρμόστοκοι) απλοί ή εποξειδικοί, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παραγωγού τους.

4.7

Διάφορα υλικά

α)

Πρόσθετα και πρόσμικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαμάτων τοποθέτησης, όπως π.χ.
συγκολλητικά, αντισυρρικνωτικά, ρευστοποιητικά, στεγανοποιητικά, κατά προτίμηση από παραγωγούς
πιστοποιημένους σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ή ισοδύναμο.

β)

Ειδικές μορφοποιημένες διατομές από εν θερμώ γαλβανισμένο μαλακό χάλυβα ή ανοδιωμένο
αλουμίνιο για κατασκευή απολήξεων, αρμών διαστολής, σκοτιών κ.λπ. κατά προτίμηση από
παραγωγούς πιστοποιημένους σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ή ισοδύναμο.

γ)

Μαστίχες σφράγισης αρμών, χαρακτηριστικών οριζόμενων στην αντίστοιχη προδιαγραφή, με την
πρόσθετη ιδιότητα να μην ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την επικάθηση σκόνης με την
παρουσία υγρασίας και υδρατμών.
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Καθορισμός των υλικών – δείγματα

Για τους φυσικούς λίθους θα προσκομίζονται δείγματα εκ των προτέρων. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά
φυσικών λίθων θα συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων καταρτισμένη από τον παραγωγό σύμφωνα με τον
καν. (ΕΕ) 574/14 στα ελληνικά και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του καν. (ΕΕ) 305/11.
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής)
εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να
υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμών ελέγχου(αναλόγως της χρήσης των υλικών) πριν από την έναρξη των
εργασιών, εφόσον τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά των υλικών δεν είναι επαρκή, ή απαιτείται σύγκριση.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.9

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους. Θα συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων καταρτισμένη
από τον παραγωγό σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 574/14 στα ελληνικά και σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο
9 του καν. (ΕΕ) 305/11 και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο
τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι ανύψωσης ή μοχλοί χωρίς να προστατεύονται οι ακμές των πλακών
μαρμάρου με ξύλα ή άλλα κατάλληλα υλικά. Θα χρησιμοποιηθούν σαμπάνια με φαρδείς ιμάντες.

4.10 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανιτών θα αποθηκεύονται σε ξύλινα κιβώτια ή σε παλέτες, καλυμμένες με πλαστική,
μη κηλιδούμενη μεμβράνη. Τα κιβώτια θα τοποθετούνται και θα στοκάρονται έτσι, ώστε να κατανέμεται
ομοιόμορφα το βάρος και για να αποφεύγονται σπασίματα και ραγίσματα.
Οι αποθηκευμένες πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη θα προστατεύονται από καιρικές συνθήκες με αδιάβροχα
καλύμματα που δεν λερώνουν ή με σκέπαστρα αλλά με τρόπο που να αφήνεται αέρας να κυκλοφορεί γύρων
από τις πλάκες του μαρμάρου/ γρανίτη.
Η περιοχή αποθήκευσης θα είναι στεγνή και καθαρή. Τα υλικά θα παραλαμβάνονται πριν από τη χρήση τους
και θα προφυλάσσονται έναντι παγετού κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.
Κατά την μεταφορά οι ακμές των πλευρών μαρμάρου/ γρανίτη θα είναι κατάλληλα προστατευμένες με
ξύλινους τάκους ή άλλα μέσα για να αποτραπεί το λέρωμα ή το τρίψιμο των πλακών.
Tα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στήριγμα, έτσι ώστε να μη δέχονται
φορτία σε οριζόντια η κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και είναι προστατευμένα από την υγρασία και τους
ρύπους του εργοταξίου.
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5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού με
εμπειρία σε παρόμοια έργα.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης (laser), ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς
υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη, επιφανείας τουλάχιστον 1,50 m
σε θέση που θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς
και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη μπορούν να
αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

κατασκευή
εντοιχισμένων
ενδοδαπέδιων
συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

-

κατασκευή υποστρωμάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων

Επιπρόσθετα, οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων) θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η διαδικασία
πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου και της αρχής επίστρωσης κάθε δαπέδου, έτσι
ώστε να προκύψουν τα σχήματα, τα μεγέθη και η πλοκή των αρμών που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’όψη οι αρμοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρμοί διαστολής της
εργασίας όπως προσδιορίζονται πιο κάτω.
Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι ώστε
οι αρμοί των πλακών να είναι παράλληλοι στις κύριες διευθύνσεις των οικοδομικών στοιχείων,
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ευθυγραμμισμένοι και κάθετοι μεταξύ τους και έτσι ώστε αρμοί δαπέδων και αρμοί τοίχων να συμπίπτουν. Οι
αρμοί των τοίχων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι και έτσι ώστε να μην προκύπτουν στο περίγραμμα των
χώρων, των κασών και στις γωνίες πολύ μικρά και ασύμμετρα κομμάτια πλακών.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωματωθούν στους
τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τους αρμούς των πλακών για να προκύψει αισθητικά
και τεχνικά άρτιο σύνολο.
Οι χαράξεις θα υλοποιούνται με ράμματα και σήμανση στους τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα επίπεδα, οι ευθυγραμμίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των
αρμών και των επενδύσεων, οι σωστές στάθμες και οι τυχόν απαιτούμενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
O εργολάβος υποχρεούται να αφήσει όλα τα σημεία των ενσωματωμένων στους τοίχους και τα δάπεδα
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ακάλυπτα για την ολοκλήρωση τους, καθώς και για τις απαραίτητες
για τον εξοπλισμό των χώρων αναμονές σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, διαφορετικά οι
εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5
5.5.1

Προετοιμασία
Γενικά

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελέγχονται οι επιφάνειες, στις οποίες θα επιστρωθούν μάρμαρα και
γρανίτες, για να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές, είναι ομαλές, επίπεδες, γερές,
καθαρές, χωρίς σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους και παρουσιάζουν την απαιτούμενη για την πρόσφυση των
κονιαμάτων ή των άλλων συγκολλητικών υλών τραχύτητα.
Επιπρόσθετα, θα ελέγχεται ότι τα υποστρώματα των δαπέδων βρίσκονται στις σωστές στάθμες,
παρουσιάζουν την οριζοντιότητα ή τις κλίσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου
και ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρεις και σωστά ενσωματωμένες στα υποστρώματα και δεν θα
προκαλέσουν ανωμαλίες. Διαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες για
την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες θα καθαρίζονται, θα καθορίζονται τα σημεία απόθεσης των υλικών,
θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός τους και θα τοποθετούνται τα απαραίτητα
αυτοφερόμενα ικριώματα τα οποία θα παρέχουν ασφαλή και σταθερά δάπεδα εργασίας.
Τοίχοι από γυψοσανίδες θα ασταρώνονται με βούρτσα με το αστάρι που συνιστά ο παραγωγός τους, ώστε
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη πρόσφυση των συγκολλητικών υλικών σε όλη τους την επιφάνεια.
5.5.2

Παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων

α)

Το τσιμεντοκονίαμα επικόλλησης των πλακών θα είναι αναλογίας 1:3 ή 1:4 με λεπτόκοκκη 0-1 άμμο
συλλεκτή (θαλάσσης πλυμένη) ή λατομείου και θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα στην
απαιτούμενη για την διάστρωση ποσότητα, ώστε να χρησιμοποιείται από το συνεργείο πριν αρχίσει η
πήξη του.

β)

Το τσιμεντοκονίαμα βάσης θα είναι αναλογίας 1:3 με μεσόκοκκη 0-3 άμμο λατομείου και θα
παρασκευάζεται με την ίδια διαδικασία. Ο αναμικτήρας θα πρέπει να πλένεται καλά μετά από κάθε
χρήση, όταν παρασκευάζεται κονίαμα και των δύο ποιοτήτων εναλλάξ.
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γ)

5.5.3

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Το τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος θα είναι αναλογίας 1:1 με λεπτόκοκκη ενσακκισμένη χαλαζιακή
άμμο. Η προσθήκη χρωστικής θα γίνεται σε σταθερή αναλογία με ακρίβεια για να μην προκύπτουν
διαφορές στο χρώμα. Η ανάμειξη θα γίνεται σε καθαρό μεταλλικό δοχείο εν ξηρώ και στη συνέχεια θα
προστίθεται νερό και θα αναδεύεται με μηχανικό αναδευτήρα.
Έτοιμα κονιάματα – κόλλες – στόκος αρμών

Κόλλες λεπτής στρώσης (3 mm) ή παχιάς στρώσης (12 mm) και προαναμειγμένοι στόκοι αρμολογήματος θα
αναμιγνύονται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους, με μηχανικό αναδευτήρα σε καθαρά
δοχεία, έτσι ώστε να προκύπτει εργάσιμο, ομοιογενές μείγμα σε ποσότητα που μπορεί το συνεργείο να
χρησιμοποιήσει πριν αρχίσει η πήξη της.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.5.4

Πλάκες

Όλες οι πλάκες θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαμορφώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και με
ακρίβεια, ώστε οι τομές να είναι ομαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να εφαρμόζουν
ακριβώς μεταξύ τους και με τα άλλα στοιχεία των επενδυόμενων τοίχων (π.χ. κουτιά ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, υδραυλικοί διακόπτες, αναμονές σωληνώσεων) και εφ’ όσον απαιτείται, θα υγραίνονται,
ώστε η πήξη των συγκολλητικών υλικών να γίνεται ομαλά και σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες των
παραγωγών τους.

5.6
5.6.1

Επίστρωση μαρμάρου, γρανίτη, κ.λπ
Με τσιμεντοκονίαμα σε κτιστούς τοίχους (λιθοδομές, πλινθοδομές όλων των ειδών, τοιχία
από σκυρόδεμα)

Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 5.5.2 και 4.5.α) της παρούσας
προδιαγραφής.
Τοίχοι και πλακίδια ψεκάζονται με νερό, ώστε να είναι νωπά, χωρίς κανένα ίχνος νερού στις επιφάνειές τους.
Στη συνέχεια τοποθετείται τόση ποσότητα κονιάματος στην πλάκα με το μυστρί, ώστε το στρώμα του
κονιάματος να έχει μέσο πάχος 15 mm και μέγιστο στις εσοχές 20 mm, στη συνέχεια η πλάκα επικολλάται
στον τοίχο από κάτω προς τα πάνω, όπου με ελαφριά πίεση και χτυπήματα με την λαβή του μυστριού
ζυγίζεται στη θέση του.
Oι πλάκες τοποθετούνται κατά οριζόντιες στρώσεις γύρω-γύρω, ώστε οι αρμοί να είναι ευθυγραμμισμένοι,
ισοπαχείς, κατακόρυφοι και οριζόντιοι.
Μετά από κάθε στρώση γεμίζονται τα κενά μεταξύ τοίχου και πλακών με κονίαμα της ίδιας σύστασης, αλλά
με λίγο περισσότερο νερό, ώστε να είναι λεπτόρρευστο.
Σημείωση:

Είναι δυνατό στο κονίαμα να προστεθεί ρευστοποιητικό και συγκολλητικό, ώστε η εργασία να εκτελεστεί
ευκολότερα, αλλά πρέπει οι πλάκες να καθαριστούν εγκαίρως από τα ξεχειλίσματα γιατί μετά την πήξη
του κονιάματος, το καθάρισμα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, ενδεχομένως και αδύνατο.

Μόλις το κονίαμα αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται τα πλακίδια από τα ξεχειλίσματα με βούρτσα και σφουγγάρι
και οι αρμοί σε βάθος με λεπτό εργαλείο.
Η εργασία επαναλαμβάνεται κατά οριζόντιες ζώνες και παράλληλα ελέγχεται με ελαφρά κτυπήματα η ύπαρξη
κενών μεταξύ πλακιδίων και τοίχου. Όσα πλακίδια κατά τον έλεγχο ακούγονται κούφια, αφαιρούνται και
τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά.
Σημείωση:

Η πλήρωση των κενών είναι ιδιαίτερης σημασίας σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων και τοίχων σε
χώρους με υγρασία (πλυντήρια, λουτρά κλπ.), γιατί στα κενά κατακρατείται υγρασία που με την πάροδο
του χρόνου αποκολλά τις πλάκες.
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Με κόλλες σε τοίχους (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)
Κόλλα λεπτής στρώσης (έως 6 mm)
Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με επίχρισμα τριών στρώσεων σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή.
Τοίχοι ξηράς δόμησης πρέπει να είναι ασταρωμένοι όπως αναφέρεται στο εδάφιο 4.5-β).
2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η κόλλα επιστρώνεται σε επιφάνεια τοίχου ισοδύναμη προς 1 m περίπου με σπάτουλα τριγωνικής ή
ορθογωνικής λεπτής οδόντωσης, σε εσωτερικούς τοίχους χωρίς υγρασία, επίπεδη για εσωτερικούς
τοίχους εκτεθειμένους σε υγρασία και εξωτερικούς τοίχους, με προσοχή ώστε το μέσο πάχος της
επίστρωσης να είναι περίπου 3 mm και το μέγιστο στις εσοχές έως 6 mm.
Εφ’ όσον τα επιχρίσματα είναι πολύ ξερά, πρέπει να ψεκαστούν ελαφρά με νερό και να αφεθούν για
λίγο χρόνο ώστε να διαποτιστούν πριν από την επίστρωση της κόλλας.
Τα πλακίδια στους εσωτερικούς τοίχους μπορούν να επικολληθούν ξηρά, στους εξωτερικούς
αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά και να αφήνονται για λίγο να
διαποτιστούν πριν τοποθετηθούν.
Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται από κάτω προς τα πάνω, αλφαδιάζονται και ζυγίζονται στην θέση
τους με πίεση και ελαφρό κτύπημα της ξύλινης λαβής της σπάτουλας, ώστε η επαφή τοίχου, κόλλας
και πλακών να είναι πλήρης και σε όλη την επιφάνειά τους.
Μετά την επίστρωση των πλακών και πριν η κόλλα πήξει εντελώς, πρέπει να ελέγχεται με ελαφρά
κτυπήματα η ύπαρξη κενών μεταξύ πλακών και τοίχου.
Όσες πλάκες ακούγονται κούφιες, αφαιρούνται και τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
κενά.
Ξεχειλίσματα κόλλας καθαρίζονται αμέσως με υγρό σφουγγάρι.
β)

Κόλλα παχιάς στρώσης (έως 12 mm)
Ακολουθείται ανάλογη εφαρμογή ως άνω με τις εξής διαφορές:

5.6.3

i.

Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με το επίχρισμα των δύο πρώτων στρώσεων και
σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.

ii.

Η μέθοδος δεν συνιστάται σε τοίχους ξηράς δόμησης.

iii.

Η κόλλα επιστρώνεται με σπάτουλα βαθιάς ορθογωνικής οδόντωσης.

iv.

Το μέσο πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 mm. Τοπικά είναι δυνατό να προστίθεται
και στην πλάκα στρώμα κόλλας κατά την άλλη διεύθυνση, ώστε σε εσοχές να αυξάνεται το πάχος
της κόλλας το πολύ έως τα 12 mm. Δεν συνιστάται η ύγρανση του τοίχου και των πλακών, εκτός
αν οι οδηγίες του παραγωγού της κόλλας συνιστούν διαφορετικά.

v.

Η μέθοδος δεν συνιστάται για εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.

Με τσιμεντοκονίαμα σε πατώματα από σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδομάδων, ενώ τυχόν εξισωτική στρώση (π.χ.
γαρμπιλόδεμα) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδομάδων.
Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 5.5.2 και 4.5.α) και με μέσο πάχος της
επίστρωσης να μην ξεπερνά τα 30 mm.

14

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51828
©

ΕΛΟΤ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2017

Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί κονίαμα ψεκάζεται με νερό τόσο, ώστε να κορεστεί χωρίς να έχει
ίχνη νερού.
Διαστρώνονται οδηγοί πλάτους περίπου 50 mm, ώστε να οριστούν οι στάθμες και οι τυχόν κλίσεις και να
διαιρεθεί ο χώρος σε τμήματα που διευκολύνουν την διάστρωση και επιτρέπουν την επίστρωση των πλακών
στα διαστρωμένα με τσιμεντοκονίαμα τμήματα μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Στα διαστρωμένα με
τσιμεντοκονίαμα τμήματα ενσωματώνονται κάθε είδους ειδικά τεμάχια στις τελικές τους θέσεις (στάθμες και
διάταξη). Ακολουθεί η διάστρωση τσιμεντοκονιάματος μεταξύ των οδηγών, το οποίο επιπεδώνεται
προσεκτικά με πήχη και αφήνεται να στεγνώσει τόσο, ώστε στην επιφάνεια να μην φαίνεται νερό, ακολουθεί
επίπαση τσιμέντου και η τοποθέτηση των πλακών.
Oι πλάκες ζυγίζονται στην θέση τους με ελαφριά πίεση και κτύπημα με την ξύλινη λαβή του μυστριού.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ξεχειλίσματα κονιάματος καθαρίζονται αμέσως με βρεγμένο σφουγγάρι.
Κατά την επίστρωση εκτελείται έλεγχος των κενών μεταξύ πλακών και τσιμεντοκονιάματος με ελαφρό
κτύπημα.
Πλάκες που ακούγονται κούφιες αποκολλούνται και τοποθετούνται σωστά με αριάνι (τσιμέντο και νερό)
πάνω στο τσιμεντοκονίαμα.
5.6.4

Αρμοί μεταξύ πλακών

Οι αρμοί των πλακών διαμορφώνονται με αποστάτες (σταυρουδάκια, λάμες κ.λπ.) και πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένοι και ισοπαχείς, το δε ελάχιστο πάχος τους συνιστάται να είναι 2 mm τουλάχιστον.
Οι παραγωγοί των πλακών ανάλογα του υλικού και της μεθόδου παραγωγής (χυτά σε καλούπια,
πρεσσαριστά, εξελασμένα) συνιστούν κατά περίπτωση και άλλα πάχη αρμών, τα οποία πρέπει να
ακολουθούνται με ακρίβεια.
Το γέμισμα των αρμών αυτών πρέπει να γίνεται μετά το πέρας διακριτών τμημάτων επίστρωσης και το
νωρίτερο 24 ώρες μετά την επίστρωση.
Οι αρμοί και οι πλάκες καθαρίζονται καλά και αφαιρούνται οι αποστάτες, ενώ το υλικό αρμολόγησης
παρασκευάζεται όπως καθορίζεται στα εδάφια 5.5.1 - 5.5.2.
Στην συνέχεια με ειδική ελαστική σπάτουλα και διαδοχικά διαγώνια περάσματα γεμίζονται προσεκτικά οι
αρμοί μέχρι να είναι συνεπίπεδοι με τις πλάκες.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται οι επιφάνειες από τα ξεχειλίσματα και
ενδεχομένως γίνεται πρόσθετη κατεργασία στους αρμούς π.χ. στρώσιμο με λείο εργαλείο, βούρτσισμα κ.λπ.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος πήξει καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες με στεγνό καθαρό σφουγγάρι ή
ύφασμα.
Είναι δυνατό σε ειδικούς χώρους να γίνει χρήση ειδικών υλικών αρμολογήματος π.χ. εποξειδικά. Η χρήση
τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Πριν από το αρμολόγημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά στίλβωσης, αδιαβροχοποίησης κλπ. των
πλακών.
Αρμοί μεταξύ τοίχων και δαπέδων θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε σε
προηγούμενο εδάφιο.
5.6.5

Αρμοί διαστολής των επιστρώσεων

Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα φθάνουν μέχρι την επιφάνεια χρήσεως στο απαιτούμενο για το μέγεθος
του κτιρίου πλάτος και θα διαμορφώνονται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
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Επίσης θα προβλέπονται αρμοί διαστολής πάχους 6 mm τουλάχιστον στις επενδύσεις-επιστρώσεις σε
θέσεις αρμονικά συνδυασμένες με τον σχεδιασμό των όψεων και των δαπέδων, ως εξής:
α)

Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.
Κατακόρυφα:

1,00 m από τις γωνίες του κτιρίου και ανά 5,00 m περίπου.

Οριζόντια: στη βάση και την στέψη προεξοχών, στην πλάκα κάθε ορόφου και ανά 4,50 m το πολύ.
Σε ειδικά σημεία:
β)

Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων.
Κατακόρυφα:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

όπως διαφορετικά υποστρώματα και σημεία που διέρχονται σωληνώσεις.

στις άκρες και ανά 4,50 m.

Οριζόντια: στην επαφή με το δάπεδο και ανά 4,50 m το πολύ.
Σε ειδικά σημεία: όπως αλλαγή υποστρώματος και σημεία που διέρχονται σωληνώσεις.
Οι αρμοί πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται
στους τοίχους π.χ. φωτιστικά σώματα, έτσι ώστε να προκύπτει αισθητικά και τεχνικά άρτιο
αποτέλεσμα.
γ)

Εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων.
2

Στην επαφή με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.) και σε κάναβο ανά 20 - 25m με μήκη όχι
μεγαλύτερα των 6 mm. Στα ειδικά σημεία, όπως στο τμήμα (α).
δ)

Εσωτερικές επιστρώσεις δαπέδων
Στην περίμετρο και στις επαφές με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.), στα κατώφλια των
2
θυρών και των άλλων ανοιγμάτων και ανά 20 m και μήκη όχι μεγαλύτερα των 5 mm. Στα ειδικά
σημεία, όπως στο τμήμα (α).
Οι αρμοί μπορούν να διαμορφώνονται με τις ειδικές διατομές, ιδιαίτερα εκείνοι των δαπέδων με πυκνή
κυκλοφορία ώστε τα πλακίδια να προστατεύονται από κτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν
αποφλοιώσεις.
Οι αρμοί θα γεμίζονται προσεκτικά με μαστίχες σιλικόνης, πολυουρεθάνης ή πολυσουλφιδίων, όπως
στην σχετική προδιαγραφή.
Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη τυχόν απαίτηση για αντοχή σε ειδικές συνθήκες π.χ. αντοχή σε οξέα,
αλκάλια, βενζίνες, λάδια κλπ. και βάσει αυτών να επιλέγονται οι μαστίχες σφράγισης.

5.7

Ανέγερση και ανοχές

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το τοποθετούμενο μάρμαρο / γρανίτης θα έχει ακρίβεια. Οι πλάκες
μαρμάρου / γρανίτη δεν θα πρέπει να φεύγουν αισθητά από την ευθυγράμμιση τους στους κάθετους και
οριζόντιους αρμούς. Κάθε πρόσοψη που θα εμφανίζει μη ικανοποιητική ή ανώμαλη επιφάνεια, θα αφαιρείται
και θα επιδιορθώνεται.
Οι ανοχές των τελειωμένων τοίχων θα είναι ως εξής:

Διάσταση
Απόκλιση από το αλφάδιασμα
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περισσότερα τρέχοντα ή σε ύψος
Απόκλιση ως προς τη στάθμη

5 mm κάθε 6 m τρέχοντα 3 mm κάθε 12 m τρέχοντα
σύνολο r 12 mm σε κάθε θέση

Απόκλιση από την ευθυγράμμιση σε κάτοψη

r 8 mm σε κάθε θέση

Μετατόπιση στην ευθυγράμμιση των γειτονικών
5 mm κάθε 3 m τρέχοντα, 8 mm μέγιστων
πλακών σε κάθε αρμό

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.8

Καθαρισμός μαρμάρου / γρανίτη

Όλη η επιφάνεια επένδυσης μαρμάρου/ γρανίτη θα καθαρισθεί προσεκτικά. Σκόνες, κηλίδες και περισσεύον
κονίαμα θα αφαιρείται και το μάρμαρο / γρανίτης θα μένει σε τέλεια κατάσταση.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόβουρτσας ή διαλυμάτων οξέων που
αποχρωματισμό. Θα χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά εργαλεία για καθαρισμό.

5.9

μπορεί

να προκαλέσουν

Προστασία

Οι επενδεδυμένοι τοίχοι θα προστατεύονται έναντι πιθανών ζημιών. Οι αίθουσες στις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση θα κλειδώνονται, όταν πλέον δεν απαιτούνται άλλες εργασίες.
Όλες οι απαιτούμενες μέθοδοι προστασίας ή προληπτικά μέτρα κατά την περίοδο κατασκευών θα είναι
σύμφωνα με τις εντολές και απαιτήσεις του κατασκευαστή, και θα έχουν υλοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι
στις πλάκες δαπέδου δεν θα έχουν καμία ένδειξη χρήσης ή ζημίας κατά το χρόνο παραλαβής τους.
Δεν θα επιτραπεί η βάδιση στις πλάκες δαπέδου που έχουν μόλις τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 24 ωρών μετά την τοποθέτηση τους.
Η εργασία πλακόστρωσης με πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη θα προστατεύεται ώστε να αποτρέπεται το λέρωμα,
το ξεθώριασμα, η κηλίδωση και τυχόν ζημιές κατά την διάρκεια της κατασκευής.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Tα πλακίδια των φυσικών λίθων θα εγκρίνονται μέσω φύλλων υποβολής υλικών, τα οποία θα
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
-

Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή.

-

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (δήλωση επιδόσεων και σήμανση CE)

-

Δείγματα κάθε προϊόντος.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη.
Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.
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Ανοχές

Καμιά ανοχή δε θα είναι αποδεκτή για εξαρτήματα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Θα πραγματοποιηθεί οπτική επιθεώρηση για να εξασφαλισθεί ότι :
-

Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη συμφωνούν με τις υποβολές υλικών.

-

Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης
προδιαγραφής, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τα εγκεκριμένα σχέδια.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επίστρωσης, με βάση τα χαρακτηριστικά των
φυσικών λίθων (πάχος, διαστάσεις, , σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας
A.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις
ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96). Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες
Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

A.2.2 Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 3 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

A.2.3 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.
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Βιβλιογραφία
[1]

ΕΛΟΤ EN ISO 16826 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση με υπέρηχους - Εξέταση για ασυνέχειες
κάθετα προς την επιφάνεια -- Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for
discontinuities perpendicular to the surface

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ΕΛΟΤ EN 13888 Συνδετικά (κόλλες) πλακιδίων - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης,
ταξινόμηση και χαρακτηρισμός -- Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification
and designation
[3] ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 Προϊόντα λίθινα και σχιστολιθικά για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις Μέρος 1: Προδιαγραφές για σχιστόλιθους και ενανθρακωμένους σχιστόλιθους -- Slate and stone for
discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
[4] ΕΛΟΤ ΕΝ 12004-1
Κόλλες πλακιδίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, αξιολόγηση και επαλήθευση της
σταθερότητας της επίδοσης, ταξινόμηση και σήμανση -- Adhesives for ceramic tiles - Part 1:
Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking
[5]

Οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων»

[6]

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȑȞįȣıȘ ĲȠȓȤȦȞ ȝİ ʌȜȐțİȢ ȝĮȡȝȐȡȠȣ, ȖȡĮȞȓĲȘ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ
Cladding with marble, granite and natural stones

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 9
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-07-04-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ Įʌȩ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ
Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 2017-11-09 Įʌȩ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ İȣȡȦʌĮȧțȐ,
įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2017
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ .................................................................................................................................. 7

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ..................................................................................................... 7
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ......................................................................................................................... 8
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ȊȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ....................................................................................................... 9
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼʌȑȞįȣıȘ ĲȠȓȤȦȞ ȝİ ʌȜȐțİȢ ȝĮȡȝȐȡȠȣ, ȖȡĮȞȓĲȘ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ
ȜȓșȦȞ

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ Ȓ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ĲȠȓȤȦȞ ȝİ ʌȜȐțİȢ ȝĮȡȝȐȡȠȣ, ȖȡĮȞȓĲȘ ıİ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ (İĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ İʌȚȜİȖİȓ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ʌİĲȡȫȝĮĲĮ) ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ

2

Į)

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȒ ȝİ țȠȞȓĮȝĮ ȖȚĮ ȝȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ 3,00m Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ ȝȩȞȠ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩʌȠȣ įİȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȝİȖȐȜİȢ șİȡȝȠțȡĮıȚĮțȑȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ, șİȡȝȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ, ʌȐȞĲȠĲİ ȝİ ĮȡȝȠȪȢ ȝİĲĮȟȪ
ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ 5mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌİȗȫȞ.

ȕ)

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȒ ȝİ İȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ȖȚĮ ȝȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ 3,00m Įʌȩ ĲĮ įȐʌİįĮ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ȟȘȡȒȢ įȩȝȘıȘȢ, ȝİ
ʌȜĮțȓįȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑȦȢ 0,09m2 țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 20mm ȝȩȞȠ ıİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȝİ ȣȖȡȠȝİĲȡȓĮ
W/N ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5gr/h ȩʌȠȣ W ȠȚ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȚ ȣįȡĮĲȝȠȓ ıİ gr/h țĮȚ ȃ Ƞ ȡȣșȝȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ ıİ m3/h.

Ȗ)

Ȃİ ȝȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ İȚįȚțȐ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ȠȜȩıȦȝĮ Ȓ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ İʌȓ ĲȠȓȤȦȞ
ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȚȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00 ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ,
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ
ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚȝȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚȝȑȞĲĮ -- Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements

Ǽȁȅȉ EN 13139

ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ -- Aggregates for mortar

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

Ǽȁȅȉ EN 12878

ȆȚȖȝȑȞĲĮ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ įȠȝȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ Ȓ/țĮȚ ȐıȕİıĲȠ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Pigments for the colouring of building
materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00:2017
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 1469

ȆȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȜȐțİȢ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1936

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ
ĳĮȚȞȠȝȑȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȠȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȞȠȚțĲȠȪ ʌȠȡȫįȠȣȢ -- Natural
stone test methods - Determination of real density and apparent density, and
of total and open porosity

Ǽȁȅȉ EN 13755

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȒ ʌȓİıȘ -- Natural stone test methods - Determination of
water absorption at atmospheric pressure

Ǽȁȅȉ EN 12372

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
țȐȝȥȘ ȣʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ -- Natural stone test methods Determination of flexural strength under concentrated load

Ǽȁȅȉ EN 12371

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ʌĮȖİĲȩ -Natural stone test methods - Determination of frost resistance

Ǽȁȅȉ EN 12407

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆİĲȡȠȖȡĮĳȚțȒ İȟȑĲĮıȘ -- Natural
stone test methods - Petrographic examination

Ǽȁȅȉ EN 14066

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ -ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ıĲȘ ȖȒȡĮȞıȘ ȝİ șİȡȝȚțȩ ʌȜȒȖȝĮ -- Natural stone test methods Determination of resistance to ageing by thermal shock

Ǽȁȅȉ EN 13364

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ șȡĮȪıȘȢ ıĲȘȞ
ȠʌȒ ĮȖțȪȡȦıȘȢ -- Natural stone test methods - Determination of the
breaking load at dowel hole

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1925

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ įȚĮ ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ -- Natural stone test methods Determination of water absorption coefficient by capillarity.

Ǽȁȅȉ EN 480-1

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ țĮȚ İȞİȝȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȈțȣȡȩįİȝĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țȠȞȓĮȝĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ -Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing

Ǽȁȅȉ EN 934-2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ țĮȚ İȞİȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ - ȅȡȚıȝȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ, ıȒȝĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒȝĮȞıȘ
-- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ
ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ -- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for demolition works

ETAG 001

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ.
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4

ȊȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȆȜȐțİȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȐ ʌİĲȡȫȝĮĲĮ

51843

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00:2017

ȅȚ ʌȜȐțİȢ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮĲȠȝİȓȠ ȝİ ʌİĲȡȫȝĮĲĮ ıȣȝʌĮȖȠȪȢ įȠȝȒȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ıȪȖȤȡȠȞİȢ ȝȑșȠįȠȚ İȟȩȡȣȟȘȢ, țȠʌȒȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ
ʌȚıĲȩĲİȡĮ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȡȚȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ȠȚ ĮʌȠțȠʌĲȩȝİȞȠȚ ȩȖțȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ İȖțȜȚȝĮĲȚıĲȠȪȞ ıĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
ȉȠ ȜĮĲȠȝİȓȠ / İĲĮȚȡİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ įȫıİȚ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ, ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ ĮȣĲȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
1469: ȆȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȜȐțİȢ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ. ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ: ȆİĲȡȠȖȡĮĳȚțȒ İȟȑĲĮıȘ - EN 12407, ǹȞȠȚțĲȩ ʌȠȡȫįİȢ - EN 1936,
ĭĮȚȞȩȝİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ - EN 1936, ȊįĮĲĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ıİ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȒ ʌȓİıȘ - EN 13755, ȊįĮĲĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ
Įʌȩ ĲȡȚȤȠİȚįȒ – Ǽȃ 1925, ĭȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ ĮȖțȪȡȦıȘȢ - EN 13364, ǹȞĲȠȤȒ ıİ țȐȝȥȘ ȣʌȩ
ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ (3 ıȘȝİȓȦȞ) - Ǽȃ 12372, ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ ȖȒȡĮȞıȘ ȝİ șİȡȝȚțȩ ĮȚĳȞȚįȚĮıȝȩ- Ǽȃ 14066,
ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ʌĮȖİĲȩ - țȐȝȥȘ (țȪțȜȠȚ ȥȪȟȘȢ – ĮʌȩȥȣȟȘȢ, 12) - EN 12371,
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ șĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚıțİĳșİȓ ĲȠ ȜĮĲȠȝİȓȠ țĮȚ ĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ȝİ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡĮțĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ:
(Į) ȃĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1,00 m² țĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ȞĮ İȓȞĮȚ 0,25 m²
(ȕ) ȃĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲȠȚȝİȢ ıİ ıȤȒȝĮ, ȝȑȖİșȠȢ, įȚĮȝȩȡĳȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ĮțȝȫȞ țȜʌ. țĮȚ ȝȩȞȠȞ ĲĮ
țȠȝȝȐĲȚĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȞĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ȝİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ.
(Ȗ) ȃĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ ȓıȠ Ȓ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 30 mm.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ İȖȤȐȡĮțĲȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ șĮ ȝİĲȡȐĲĮȚ ıĲȠ ȕĮșȪĲİȡȠ ıȘȝİȓȠ ĲȘȢ ȤȐȡĮȟȘȢ.
ȆȜȐțİȢ ȝİ įȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ įȚȐĲȡȘıȘ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 10% șĮ įȠțȚȝȐȗȠȞĲĮȚ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıȝȩ Įʌȩ țȐȝȥȘ.

4.2

ȊȜȚțȐ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

ĬĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1Į țĮȚ İĳȩıȠȞ ĲĮ ȝȐȡȝĮȡĮ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȜİțȚȐıȠȣȞ Įʌ’ ĮȣĲȐ.
-

ȉıȚȝȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ Portland ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1.

-

ǱȝȝȠȢ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13139, ȜİʌĲȩțȠțțȘ 0/1 mm, ȝİıȩțȠțțȘ 0/3 mm,
ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ 0/5 mm.

-

ȃİȡȩ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.

-

ȋȡȦıĲȚțȑȢ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12878.

-

ȆȡȩıșİĲĮ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 480-1,
ȣįĮĲĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ.

ȆȡȠĲȪʌȠȣ

Ǽȁȅȉ

EN

934-2.,

ȖȚĮ

ȝİȓȦıȘ

ĲȘȢ

ǻȘȜĮįȒ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ, ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ țĮȚ ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ
ǹȖțȪȡȚĮ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȑȤȠȞĲĮ țĮĲȐȜȠȖȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001, Ȓ
ȚıȠįȪȞĮȝȠ) İȚįȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ETAG 001 Ȓ
ıȤİĲȚțȠȪ ǼȖȖȡȐĳȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ (EAD) țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĮȣĲȑȢ
ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Ȓ ȐȜȜȠ ȚıȠįȪȞĮȝȠ ĲȡȩʌȠ, Įʌȩ:
(Į)

ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ

(ȕ)

ĳȦıĳȠȡȠȪȤȠ ȠȡİȓȤĮȜțȠ

(Ȗ)

ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ İȞ șİȡȝȫ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
-

ȈĲĮ ȠȜȩıȦȝĮ ȩʌȦȢ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ (1) țĮȚ (2) ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 11 ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ țĮȚ ȕȐıȘ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȝȑĲĮȜȜȠ.

-

ȈĲĮ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ, ȩʌȦȢ ĲȦȞ ıȤȘȝȐĲȦȞ 2,3,4 Ȓ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ (5) ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 11
ʌȠȣ ıĲİȡȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȕȪıȝĮĲĮ ıĲȘȞ ȣʌȠįȠȝȒ.

-

ȈĲĮ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ (4) ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 11 ʌȠȣ ıĲİȡȠȪȞĲĮȚ ȝȘȤĮȞȚțȐ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ
įȚȐĲȡȘĲİȢ ȡȐȕįȠȣȢ (ȑȞįİȚȟȘ 3 ĲȦȞ ıȤȘȝȐĲȦȞ 11,13,14).

ȉĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ
İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ.
ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲĮ ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĲȡİȚȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ, ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ȖȚĮ țȐșİĲĮ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĳȠȡĲȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ĳȦĲȚȐ (ȖȚĮ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ).
-

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ İȓĲİ ȝȘȤĮȞȚțȐ, İȓĲİ ȤȘȝȚțȐ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȑȤȠȞĲİȢ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ
İȚįȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȚ țĮĲȐ ISO 9001 Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ ȝİ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ
ĲȠȣȢ ıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ıȤȑıȘ țĮȚ ȝİ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ.

-

ǵȜĮ ĲĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ıțİȜİĲȠȓ, ĮȖțȪȡȚĮ, ȕȓįİȢ, ʌȜȑȖȝĮĲĮ ȠʌȜȚıȝȫȞ țȜʌ.) ʌȠȣ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ įİȞ
șĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȖĮȜȕĮȞȚțȐ ĳĮȚȞȩȝİȞĮ.

4.4

ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14188 -1,
-2, -3, -4, "ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ ” țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ įİȞ șĮ įȚĮʌȠĲȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ıĲĮ
ıȘȝİȓĮ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣȢ ȝİ ĮȣĲȑȢ, ȠȪĲİ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȐĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ıțȩȞȘ.

4.5

ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖȝĮĲĮ

ȅȚ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ įİȓȖȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȜĮĲȠȝİȓȠ
ĮȜȜȐ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪȢ ȩȖțȠȣȢ, ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ țĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȩ ıİ ĳȣıȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ.
ȉĮ įİȓȖȝĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ ĲȠȣ ȤȡȫȝĮĲȠȢ, ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ, ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ıȣȞįȑıȝȠȣȢ.
ȈȘȝİȓȦıȘ:

ȅȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ

ȉĮ įİȓȖȝĮĲĮ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞ. (ǼǼ) 574/14 ıĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ,
ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.
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ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ)
İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ įİȚȖȝȐĲȦȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȅ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ
įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚȝĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ
ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ĬĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıįİȝȑȞİȢ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ, ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞİȢ țĮĲȐ ȝȑȖİșȠȢ ȝİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ȤȦȡȚıȝȑȞĮ,
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ʌ.Ȥ. șȠȜȓĲİȢ, țȜİȚįȚȐ, țȠȡȞȓȗİȢ, țȣȝȐĲȚĮ, ʌȠįȚȑȢ, ĮȞȫĳȜȚĮ țȜʌ., șĮ İȓȞĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȡȚșȝȘȝȑȞĮ ȫıĲİ:
-

ȉĮ ȝİȖȑșȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȒȝĮĲȐ ĲȠȣȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȓ ĲȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝȦȞ ʌȜĮțȫȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ įİȞ șĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 2,0mm.

-

ȉȠ ʌȐȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ ȝİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.2 ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1469.

-

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ įİțĲȑȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȑȖȤȡȦȝİȢ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıĲȚȢ
ȘȜȚĮțȑȢ ĮțĲȓȞİȢ țĮȚ ȟİșȦȡȚȐȗȠȣȞ ȝİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ, ʌȜȐțİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıĲȘ įȠȝȒ ĲȠȣȢ ȝİȚȦȝȑȞȘ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ țȚȞįȣȞİȪȠȣȞ ȞĮ ȡȘȖȝĮĲȦșȠȪȞ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țĮȕȓȜȚİȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
(ȠȜȩıȦȝĮ țĮȚ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ), ʌȜȐțİȢ ʌȠȣ ȩĲĮȞ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ Ȟİȡȩ țȣȡĲȫȞȠȣȞ..

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȝĮȡȝȐȡȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ʌȜȐțİȢ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ:
-

-

ȀȠȝȝȠȪȢ, įȘȜĮįȒ ȡȒȖȝĮĲĮ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲĮ ʌİĲȡȫȝĮĲĮ țĮȚ İȓȞĮȚ įȚĮĲĮȖȝȑȞĮ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȞİȡȐ
ĲȠȣ.
ȀĮıȓįİȢ, įȘȜĮįȒ ıĲȡȫıȘ ȐȜȜȠȣ ȠȡȣțĲȠȪ ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ȝİȚȦȝȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲĮ ȝȐȡȝĮȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮıĲȡȦȝȐĲȦıȘ, įȘȜĮįȒ ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
țȠȝȝȑȞİȢ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĲĮ ȞİȡȐ ĲȠȣ ȝĮȡȝȐȡȠȣ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚİȪșȣȞıȘ ʌİȡȓʌȠȣ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȝİ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ İʌİȞįȪİĲĮȚ.

ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:
-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȝȓȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣȢ,

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, țȠʌȒ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ.

-

ĲĮ ȝİȖȑșȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȒȝĮĲȐ ĲȠȣȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮȖȫȞȚİȢ ĲȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝȦȞ ʌȜĮțȫȞ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 2,0 mm,

-

ĲȠ ȤȡȫȝĮ, Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮțȝȫȞ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ

-

ĲȠ ʌȐȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ ȝİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.2 ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1469.

ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ȣȜȚțȐ, șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ țĮȚ ıȘȝĮıȝȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘȝĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ,
İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. ȠȚ ıȐțȠȚ ĲȠȣ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȩıĳĮĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ıĲİȖȞȠȓ, ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ įȠȤİȓĮ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞĮ) ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦȝȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
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ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚȝȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚȝĮıȚȫȞ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [9]) ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȝĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ
șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ «įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ» ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ
EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ)
305/2011.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.7

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȅȚ ʌȜȐțİȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ʌĮȜȑĲİȢ ıİ ȟİȡȩ țĮșĮȡȩ ĮʌȠȤİĲİȣȩȝİȞȠ ȤȫȡȠ țĮȚ șĮ
İȓȞĮȚ ʌȡȠĳȣȜĮȖȝȑȞİȢ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ȜİțȚȐıȝĮĲĮ Įʌȩ ȜȐıʌİȢ țĮȚ țȠȞȚȐȝĮĲĮ, țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮȤȦȡȚıȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ıİȚȡȐ İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȝİ
ȟȪȜȚȞȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ ĮȞȐȝİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȡȓșȝȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ (ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ Ȓ ȤȪȝĮ) ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ
ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ ȤȫȡȠ ȝİ ıțȜȘȡȩ įȐʌİįȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐȝİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐȝĮĲĮ,
ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȅȚ ıȐțȠȚ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ ȝȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ
ʌĮȜȑĲİȢ țĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩȝȚıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌİȞįȪıİȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑȝʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞĮ:
(Į) ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȑıĮ
ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)
(ȕ) ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞĮ
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıȝȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐȝİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ,
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ
(Ȗ) ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıȠȣȞ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖĮıȝȑȞȠ ȤȫȡȠ ıĲĮșİȡȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ İȖțȠʌȒȢ țĮȚ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ
(į) ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
(İ)

ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ

(ıĲ) ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖȝĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖȝĮ șĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȩ.
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51847
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ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼȣșȪȢ ȦȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ıțİȜİĲȫȞ ʌȠȣ șĮ
İʌİȞįȣșȠȪȞ ıĲȠȞ ȩȡȠĳȠ Ȓ ĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ĮȞĲĮʌİȟȑȜșȠȣȞ ıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ, ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ ȠȚ ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ țĮȚ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș ʌİȡȚȠȤȒ Įʌȩ țȐșİ ȣʌȩȜİȚȝȝĮ ĲȦȞ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİȚ Ƞ İʌȚȕȜȑʌȦȞ.
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ȣʌȩ İʌȑȞįȣıȘ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȒȟȘȢ
țȠȞȚȠįİȝȐĲȦȞ țĮȚ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ, ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ İȡʌȣıȝȠȪ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĳȠȡĲȚıĲİȓ ȝİ ĲĮ ȓįȚĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲĮ ȕȑȜȘ țȐȝȥȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ĬĮ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țȐșİ ĲȠȓȤȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĲȠ ĲİȜȚțȩ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ, ĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ, ĲĮ ȝİȖȑșȘ țĮȚ Ș ʌȜȠțȒ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹȞ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ș ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ țĮȚ ıĲȘȞ ȩȥȘ ȠȚ ĮȡȝȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ, İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞȠȚ țĮȚ țȐșİĲȠȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȠȚ ĮȡȝȠȓ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ
ıȣȝʌȓʌĲȠȣȞ ȝİ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȦȞ
ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȜȪ ȝȚțȡȐ țĮȚ ĮıȪȝȝİĲȡĮ țȠȝȝȐĲȚĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌ’ ȩȥȘ ȠȚ ĮȡȝȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȠȚ ĮȡȝȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌ’ ȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠȣȢ
ĲȠȓȤȠȣȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞįȣĮıĲȠȪȞ ȝİ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚȠ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ, ȠȚ İȣșȣȖȡĮȝȝȓİȢ, ȠȚ țĮșİĲȩĲȘĲİȢ, Ș ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ
țĮȚ Ș țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ, ȠȚ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșȝİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ țȜȓıİȚȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȝİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

5.4
5.4.1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ ĮȖțȪȡȚĮ
īİȞȚțȐ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ:
-

ȀȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘ ıĲĮĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ

-

ǹʌȩ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȣʌȠįȠȝȒȢ ȩʌȠȣ șĮ ıĲȘȡȚȤșȠȪȞ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ

-

ǹʌȩ ĲȘȞ țĮșİĲȩĲȘĲĮ țĮȚ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

-

ǹʌȩ ĲȚȢ ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

-

ǹʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ Ȓ ȩȤȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ Įʌȩ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ țĮȚ ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ
(įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ İȞįȚȐȝİıȠȣ țİȞȠȪ).
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©

Ǽȁȅȉ

ĬȑıİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ (ıȤȒȝĮ 5 țĮȚ 6) Ȓ ıĲȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ (ıȤȒȝĮ 7 țĮȚ 8).
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ șȑıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚȝȐĲĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ, ȩʌȠȣ ȝİ ĮȣĲȒ:
-

ȉĮ įȣȠ țȐĲȦ ĮȖțȪȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ Įʌȩ
țȐĲȦ, ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ.

-

ȉĮ įȣȠ ȐȞȦ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȘȢ ĮȝȑıȦȢ
İʌȩȝİȞȘȢ Įʌȩ ʌȐȞȦ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ įȚȐĲȡȘĲİȢ ȡȐȕįȠȣȢ (ıȤȒȝĮĲĮ 11 ȑȦȢ 14) (İțĲȩȢ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ȡȐȖİȢ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ).
Ǿ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȡȐȕįȦȞ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȩĲĮȞ Ș İʌȑȞįȣıȘ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠ ȝİ
ȝȚțĲȒ țĮĲĮıțİȣȒ (ĲȠȓȤȦȝĮ-ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒ) ȩʌȠȣ Ș ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒ ȜȩȖȦ ȝȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ įİȞ ʌȡȠıĳȑȡİĲĮȚ
ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȡȐȖİȢ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠ ıİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ.
5.4.3
Į)

ȊʌȩıĲȡȦȝĮ İʌİȞįȪıİȦȞ
ȋȡȩȞȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ
ȂȩȞȠ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ıĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ țĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ
įȚİȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚțȫȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȦȞ (ʌ.Ȥ. ıȣıĲȠȜȑȢ ʌȒȟİȦȢ, țĮșȚȗȒıİȚȢ
țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ įȩȝȘıȘȢ țȜʌ.).

ȕ)

ȊʌȩıĲȡȦȝĮ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒȢ
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ įȡȠȝȚțȒ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒ ıȣȞȒșȠȣȢ ʌȐȤȠȣȢ 10cm ĮʌȜȒȢ Ȓ
įȚʌȜȒȢ ȝİ İȞįȚȐȝİıȠ țİȞȩ ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ șİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ. ȀĮȞȠȞȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒ ȞĮ İȓȞĮȚ
Įʌȩ ıȣȝʌĮȖȒ ĲȠȪȕȜĮ Ȓ ĲȠȪȕȜĮ ȝİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȠʌȑȢ, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ĲĮ ȠȜȩıȦȝĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȩȝȘıȘ ȝȩȞȠ ȩĲĮȞ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ (1) țĮȚ (2)
ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 11.

Ȗ)

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ȉĮ ȠȜȩıȦȝĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȦȜȚȑȢ ʌȠȣ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ıİ ıțȣȡȩįİȝĮ, įȚĮȝȑĲȡȠȣ 40mm țĮȚ
ȕȐșȠȢ 80mm ȝİ İȚįȚțȩ ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȠȪ țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ įȚȐĲȡȘĲȘ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȞĲȠȤȒȢ, ȚįȓȦȢ ȖȚĮ İʌȑȞįȣıȘ ȝİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĮȞȐ m2.
ȉĮ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ įȚȠȖțȠȪȝİȞĮ ȝİ ĲȠ ȕȓįȦȝĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ
ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ Ȓ șĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȤȘȝȚțȩ ĲȡȩʌȠ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȞ ȠʌȒ İȚįȚțȒȢ ĳȪıȚȖȖĮȢ ȝİ ȤȘȝȚțȒ
ȖȩȝȦıȘ țȠȜȜȘĲȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ). ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȠĲȚȝȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ȖȚĮĲȓ ĮȝȑıȦȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ʌȜȐțİȢ.

5.4.4

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ

īȚĮ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30mm ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ĲĮ
ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ șĮ įİȤșȠȪȞ ĲȚȢ țĮȕȓȜȚİȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȝİ įȚĮȝĮȞĲȠĲȡȪʌĮȞȠ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ ıİ İȚįȚțȒ ȕȐıȘ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ, țȐșİĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıȩțȠȡȠȣ țĮȚ ıĲȠ ȝȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȠȪ.
Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ șĮ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲȠ 1/5 ĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ. Ǿ
ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıĲȘȞ țȐșİĲȘ ʌȜİȣȡȐ șĮ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲĮ 3/5 ĲȠȣ ȝȒțȠȣȢ ĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒȝĮ 12).
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Ǿ ȠʌȒ ıĲȠ ıȩțȠȡȠ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚȐȝİĲȡȠ țĮĲȐ 3mm ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ĲȘȢ țĮȕȓȜȚĮȢ
țĮȚ ȕȐșȠȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ țĮĲȐ 5mm Įʌȩ ĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ țĮȕȓȜȚĮȢ ʌȠȣ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 25mm. (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒȝĮĲĮ 1,9,10).
5.4.5

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚȜȠȖȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȫıĲİ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ
İȞįȚȐȝİıȠ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ țİȞȩ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20mm Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȣʌȠįȠȝȒȢ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ Ȓ țĮȚ ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒȝĮĲĮ
9,10,13,14).
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡȝȩȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įİȞ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ
țȓȞȘıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ ʌȡȩıșİĲĮ
ĳȠȡĲȓĮ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĮȡȝȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ıȤİĲȚțȠȪȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ. ȆȐȞĲȦȢ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ șĮ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ǹ ĲȦȞ ıȤȘȝȐĲȦȞ 2,3 țĮȚ 4. īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮțȫȞ ȝİ ĲȚȢ țĮȕȓȜȚİȢ ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ:
-

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ ȐȞȦ ȠʌȑȢ ȝİ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ʌȠȣțĮȝȓıȠȣ (ȑȞįİȚȟȘ (6) ıĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ
1,2,4,11)

-

ȃĮ ȖİȝȓıȠȣȞ ȠȚ țȐĲȦ ȠʌȑȢ ȝİ ȜİʌĲȩțȠțțȠ țȠȞȓĮȝĮ Ȓ ȐȜȜȠ țȠȞȓĮȝĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ țĮȕȓȜȚĮȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒȝĮ 1).

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜĮțȫȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȘȢ ȝȚĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ıțȣȡȩįİȝĮ
țĮȚ ĲȘȢ ȐȜȜȘȢ ıİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȩ ĮȡȝȩȢ Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ȡȐȖİȢ ȩʌȦȢ ĲȠȣ
ıȤȒȝĮĲȠȢ 14.

5.5

ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İʌİȞįȪıİȦȞ ȝİ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ.
ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮĳȒıİȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȘȝİȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȦȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ
ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ĮțȐȜȣʌĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ
ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮȞĮȝȠȞȑȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ʌȜȐțİȢ įİȞ șĮ İʌȚĳȠȡĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
ıĲĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.

5.6

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓİȢ

ȅȚ ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ 1Ȗ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4.4.

5.7

ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ 1Ȗ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4.4.

5.8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ, ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ, ĲȦȞ
ĮȡȝȠȜȠȖȘȝȐĲȦȞ ț.Ȝʌ, ʌ.Ȥ. țȐȜȣȥȘ ȝİ ȕȡİȖȝȑȞĮ Ȓ ıĲİȖȞȐ ʌĮȞȚȐ Ȓ ȤĮȡĲȚȐ, țȜİȓıȚȝȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ı’ ĮȣĲȠȪȢ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȟİȡȑȢ Ȓ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȣȖȡȑȢ țȜʌ.
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ǼȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣʌȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ țĮȚ İʌİȞįȪıİȦȞ ȝİ ʌȜȐțİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (ș
< 4° C) Ȓ țĮȪıȦȞȠȢ (ș > 38° C).
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȜĮțȫȞ ȝİ ʌȡȩıșİĲİȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ıĳȡȐȖȚıȘ ʌȩȡȦȞ, țȑȡȦȝĮ, ıĲȓȜȕȦıȘ ț.Ȝʌ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȖȓȞİȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȩıșİĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮȚ ʌȐȞĲĮ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ
ȠȡșȠȝĮȡȝȐȡȦıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉİȜİȚȦȝȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıİ
ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘȝİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ,
ıĲȘȞ ıȦıĲȒ ĮȖțȪȡȦıȘ, ıĲĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞĮ țİȞȐ İȓĲİ ıĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țȠȪĳȚȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮȚ ıĲȘȞ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ıȦıĲȫȞ İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ ȚıȠʌĮȤȫȞ ĮȡȝȫȞ İȓĲİ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȦȞ, İȓĲİ ĮȞȠȚȤĲȫȞ, ıĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȠȚ İʌİȞįȪıİȚȢ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ
Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ țȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȅȚ ĲİȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ 1 mm țȐĲȦ
Įʌȩ ȑȞĮ ıȚįİȡȑȞȚȠ ʌȒȤȘ ȝȒțȠȣȢ 3,00 m ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘ.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ ȝİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ İʌİȞįȣȠȝȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ İĳĮȡȝȠȗȠȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ (İȓįȠȢ, ʌȐȤȠȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲİȝĮȤȓȦȞ țĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘ), ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț,Ȝʌ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ A
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ȈȤȒȝĮĲĮ

n

ʌȜȐțĮ İįȡĮȗȩȝİȞȘ
ıĲȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ

țĮȕȓȜȚĮ ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȁ
p

ĮİȡȠȕĮȜȕȓįĮ ǹ ĲȦȞ
ıȤȘȝȐĲȦȞ 2,3,4
ʌȜĮıĲȚțȩ ʌȠȣțȐȝȚıȠ

h
Ȁ = 25 + 5MM
F = ĭ țĮȕȓȜȚĮȢ + 3 mm

ȈȋǾȂǹ 2

18

țȐĲȦ ʌȜȐțĮ
İȟĮıĳĮȜȚȗȩȝİȞȘ ȑȞĮȞĲȚ
ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ

o|

F

ȈȋǾȂǹ 1

|m

ȈȋǾȂǹ 3

ȈȋǾȂǹ 4
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ȈȋǾȂǹ 7

ȈȋǾȂǹ 8

ȈȋǾȂǹ 5

Ȁ = 25 + 5MM
F = ĭ țĮȕȓȜȚĮȢ + 3 mm
ȈȋǾȂǹ 9

ȈȋǾȂǹ 10
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d

ȈȋǾȂǹ 11
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f
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ B
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
B.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

B.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ
B.2.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǲȤİȚ İĳĮȡȝȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇǻ 305/96). ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

B.2.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ
ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣȝĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

B.2.3 ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠȝȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠȝĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫȝĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐȝĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȝİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.
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ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
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ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

5

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51863

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51864

©

Ǽȁȅȉ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-08-03-00:2018

ȆȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ

1. ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮșȪȡȦȞ țĮȚ șȣȡȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ĲȦȞ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ:
-

ȈȣȞȒșȘ İȟȦĲİȡȚțȐ ʌĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ

-

ȈȣȞȒșİȚȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ İȝʌȠȡȚțȑȢ ʌȩȡĲİȢ, ȖțĮȡĮȗȩʌȠȡĲİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ

ȅ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĲȦȞ ȝȠȡĳȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȈȣȝȕĮĲȚțȫȞ ȉİȣȤȫȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

2. ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.

2.1 ǼȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ȆȡȩĲȣʌȠ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȓįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ șȣȡȫȞ ȖȚĮ ʌİȗȠȪȢ ȤȦȡȓȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ Ȓ/țĮȚ įȚĮȡȡȠȒȢ țĮʌȞȠȪ -- Windows and doors - Product standard,
performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 16034

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȣȡȫȞ ȖȚĮ ʌİȗȠȪȢ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ, İȝʌȠȡȚțȑȢ ʌȩȡĲİȢ, ȖțĮȡĮȗȩʌȠȡĲİȢ țĮȚ
ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ - ȆȡȩĲȣʌȠ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȓįȠıȘȢ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ Ȓ/țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ țĮʌȞȠȪ1 -- Pedestrian doorsets,
industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard,
performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics

2.2 ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN 12020-1

1

ǹȜȠȣȝȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ - ǻȚİȜĮıȝȑȞȠ ʌȡȠĳȓȜ ĮțȡȚȕİȓĮȢ Įʌȩ țȡȐȝĮĲĮ EN
AW-6060 țĮȚ EN AW-6063 - ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ʌĮȡȐįȠıȘ
-- Aluminium and aluminium alloys. Extruded precision profiles in alloys EN AW6060 and EN AW-6063. Technical conditions for inspection and delivery

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȉȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 16034 İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14351- 1
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Ǽȁȅȉ EN 12020-2

ǹȜȠȣȝȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ - ǻȚİȜĮıȝȑȞȠ ʌȡȠĳȓȜ ĮțȡȚȕİȓĮȢ Įʌȩ țȡȐȝĮĲĮ EN
AW-6060 țĮȚ EN AW-6063 - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ȝȠȡĳȒ – Aluminium
and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN
AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 573-3

ǹȜȠȣȝȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ - ȋȘȝȚțȒ ıȪȞșİıȘ țĮȚ ȝȠȡĳȒ ĲȦȞ țĮĲİȡȖĮıȝȑȞȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȋȘȝȚțȒ ıȪıĲĮıȘ țĮȚ ȝȠȡĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ --Aluminium and
aluminium alloys. Chemical composition and form of wrought products. Part 3:
Chemical composition and form of products

Ǽȁȅȉ EN 755-2

ǹȜȠȣȝȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ - ǻȚİȜĮıȝȑȞȠȚ ȡȐȕįȠȚ/įȠțȠȓ, ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ʌȡȠĳȓȜ
- ȂȑȡȠȢ 2: ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ -- Aluminium and aluminium alloys. Extruded
rod/bar, tube and profiles. Part 2: Mechanical properties

3. ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ
ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ țĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȠȡȚıȝȠȓ:
3.1.
ȈȪıĲȘȝĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȖȚĮ ʌȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ
ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ
ĲȪʌȦȞ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Ȓ ʌȠȡĲȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ, ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıȝȑȞİȢ
įȚĮĲȠȝȑȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȚįȚțȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ȩʌȦȢ ĲȗȐȝȚĮ, ȜȐıĲȚȤĮ, ȕȠȣȡĲıȐțȚĮ, ȡȐȠȣȜĮ,
ȝİȞĲİıȑįİȢ, țȜʌ.
3.2
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ȉȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİȚ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓ ʌȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ.
3.3
ȆĮȡĮȖȦȖȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
ȉȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ıȤİįȚȐȗİȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıİ įȠțȚȝȑȢ ĲȪʌȠȣ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1 ıİ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞĮ
İȡȖĮıĲȒȡȚĮ.
3.4
ǹȞȠįȓȦıȘ (ĮȞȠįȚțȒ ȠȟİȓįȦıȘ)
Ǿ İȜİȖȤȩȝİȞȘ ȘȜİțĲȡȠȤȘȝȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ȐȤȡȦȝȠȣ Ȓ ȑȖȤȡȦȝȠȣ ıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȠȟİȚįȓȦȞ ĲȠȣ
ĮȡȖȚȜȓȠȣ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ȠȟİȓįȚĮ ĲȠȣ ĮȡȖȚȜȓȠȣ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȚȢ
ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ țĮȚ įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ.
3.5
ǾȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ ȕĮĳȒ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȕĮĳȒȢ ĲȠȣ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȝİ ʌȠȪįȡĮ. Ǿ ȕĮĳȒ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ ıĲȚȢ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ țĮȚ įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ.
3.6
ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ (ȕĮĳȒ)
ǻȚĮįȚĮțĮıȓĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ ȕĮȝȝȑȞȠȣ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ İȓĲİ ȝİ ĳȚȜȝ İȓĲİ ȝİ ʌȠȪįȡĮ ȖȚĮ
įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ. Ǿ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ ȕĮĳȒ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ ıĲȚȢ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ.
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4. ǼȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ȅȚ ʌȩȡĲİȢ / ʌĮȡȐșȣȡĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 14351-1, ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ǻȠțȚȝȑȢ ȉȪʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıİ
țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 568/2014 ıİ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȝİ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ǽǹ ĲȦȞ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡ. 2.1.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ ǻȠțȚȝȫȞ ȉȪʌȠȣ ʌȠȣ ȑxİȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıİȚ
Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ıȪıĲȘȝĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
7.2.5 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ ȀĲȚȡȓȦȞ [5] țĮșȫȢ
țĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ıİ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ȣȖȡȠșİȡȝȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȝȘȤĮȞȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ, ȘȤȠȝȩȞȦıȘ ț.Į.). Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ
ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȈĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 4 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1 țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ șȣȡȫȞ țĮȚ
ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȠȣ ȞĮ İȝʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1 ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
İʌȚįȩıİȚȢ ĲȠȣȢ.
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ
ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȐȜȜȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İĳĮȡȝȠȖȒ. ǹȣĲȩ
įİȞ ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȠȧȩȞ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ İĳĮȡȝȠȖȒ, ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

4.1 ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȖȚĮ ʌȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ
ȉĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȖȚĮ ʌȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ İĲĮȚȡİȓİȢ įȚȑȜĮıȘȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
țĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ȝİ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȠȞȠȝĮıȓİȢ. ȈȣȞȒșȦȢ țȐșİ ıȪıĲȘȝĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȝȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȠȝȠİȚįȫȞ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ʌ.Ȥ. ıȣȡȩȝİȞĮ, ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ țȜʌ. ȉĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ įȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 143511 ıİ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ. ȅȚ İĲĮȚȡİȓİȢ ʌȠȣ ıȤİįȚȐȗȠȣȞ țĮȚ įȚĮșȑĲȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
țĮĲĮȤȦȡȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ıİ ĮȞĮȜȣĲȚțȠȪȢ
țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȝİȜİĲȘĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ țĮȚ șȣȡȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮșȑĲȠȣȞ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ȩȡȚȠ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțĮ / ȣĮȜȠıĲȐıȚȠ, ĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ.
ǲȞĮȢ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ĳȐțİȜȠȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮ İȟȒȢ:
Į) ǻȚĮĲȠȝȑȢ (profile)
ȆȡȠȧȩȞĲĮ įȚȑȜĮıȘȢ țȡĮȝȐĲȦȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ (İȞįİȚțĲȚțȐ AW6060/6063,
T6/T66, ȇ22) īȚĮ țȐșİ įȚĮĲȠȝȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ Ƞ țȦįȚțȩȢ įȚĮĲȠȝȒȢ, ĲȠ ȝȑıȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĮȞȐ
ȝȑĲȡȠ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȡȠʌȑȢ ĮįȡĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ įȚĮĲȠȝȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓıİȚȢ.
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ȕ) ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ (ıĲȡȠĳİȓȢ, țȜİȓșȡĮ, țȜİȚįĮȡȚȑȢ,
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ, ıȪȡĲİȢ) țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓȝİĲȡȠ ĲȦȞ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ. ȉĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ʌȠȚțȚȜȓĮ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȝȘȤĮȞȚțȫȞ, ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ
ĮȚıșȘĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ȊʌȐȡȤİȚ İʌȓıȘȢ ʌȠȚțȚȜȓĮ İȚįȚțȫȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ, ȩʌȦȢ ȝʌȐȡİȢ ʌĮȞȚțȠȪ,
įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ ĳȪȜȜȠȣ, stoppers, įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ıİ ĮȞȠȚțĲȒ șȑıȘ,
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘıȘȢ țȜʌ.
ȅȚ ʌĮȡĮȖȦȖȠȓ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȣȞ ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĲȠȣȢ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚȗİĲĮȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ țİĳ. 4 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1 țĮȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ İȖȖȣȒıİȚȢ ʌȠȣ İȞįİȤȩȝİȞĮ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȗ) ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȩıȠȞ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ țĮȚ țĮĲĮĲȠʌȚıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ - ĲȠȝȑȢ ȫıĲİ Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ - ʌİȜȐĲȘȢ ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮȞȠȒıİȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
į) ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ țĮȚ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȑȡȖȠ țĮȚ șȑıȘ ʌȠȣ
ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ, țĮșȫȢ țĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ İțșȑıİȦȞ įȠțȚȝȫȞ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ Įʌȩ
țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
ȉȑȜȠȢ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȠįȘȖȓİȢ țȠʌȒȢ țĮȚ
ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȑĲȠȚȝȦȞ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ, ıĲĮ ȖȡĮĳȒȝĮĲĮ țĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
ıĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ıĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ʌȠȣ șĮ
ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ȠįȘȖȫȞ țȠʌȒȢ, ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȖȡĮȝȝȑȞĮ ıİ ĮʌȜȒ țĮȚ țĮĲĮȞȠȘĲȒ ȖȜȫııĮ.

4.2 ǻȚĮĲȠȝȑȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
ȅȚ įȚĮĲȠȝȑȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ įȚȑȜĮıȘȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȡȐȝĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȖȚĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ İȓĲİ
AlMgSi (EN AW 6060) İȓĲİ AlMg0,7Si (EN AW 6063), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 573-3. ȅȚ ȝȠȞȐįİȢ
įȚȑȜĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țȣȡȓȦȢ ȚȤȞȘȜĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ, İȓȞĮȚ įİ İʌȚșȣȝȘĲȩ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ țĮȚ ıȪıĲȘȝĮ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ. ȅȚ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ʌȡȠĳȓȜ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 755-2.
Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠĳȓȜ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 12020-2. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌȡȠĳȓȜ șĮ țȣȝĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 1,3 ȑȦȢ 2,5 mm.
Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ įȚȑȜĮıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝȑȖȚıĲİȢ ĮȞȠȤȑȢ, ıİ ȡȐȕįȠȣȢ ȝȒțȠȣȢ ȑȦȢ
6,0 m:
-

ǼȣșȪĲȘĲĮ ȡȐȕįȠȣ: ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ 2 mm.

-

ȆȐȤȠȢ ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ įȚĮĲȠȝȒȢ: ȝȑȖȚıĲȘ ĮȞȠȤȒ ĲȠ ±10% -10% ĲȠȣ ȠȞȠȝĮıĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ, ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ıȘȝİȓȠ.

-

ǼȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ țȪȡȚȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ įȚĮĲȠȝȒȢ: ȤȦȡȓȢ ĮʌȩțȜȚıȘ İȜİȖȤȩȝİȞȘ ȝİ țĮȞȩȞĮ ıİ İȖțȐȡıȚĮ
İʌĮĳȒ ȝİĲĮȟȪ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ ĮțȝȫȞ.
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4.3 ǼȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ȩʌȦȢ ȖȦȞȓİȢ, ĲĮȣ, ıȣȞįİĲȒȡİȢ İʌȑțĲĮıȘȢ țȜʌ. ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ:
Į)
ȕ)
Ȗ)
į)

Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ İȓĲİ ıİ ȝȠȡĳȒ įȚĮĲȠȝȫȞ İȓĲİ ıİ ȤȣĲȒ ȝȠȡĳȒ Ȓ
Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ
ȤĮȜȪȕįȚȞĮ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȦȝȑȞĮ
Įʌȩ ıȪȞșİĲĮ ȣȜȚțȐ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ

ȉĮ İȚįȚțȐ ĮȣĲȐ ĲİȝȐȤȚĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȣıțĮȝȥȓĮ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞ ĳĮȚȞȩȝİȞĮ įȚȐȕȡȦıȘȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĮțȡȚȕȫȢ ıĲȚȢ įȚĮĲȠȝȑȢ ȝİ ıȣȞįİĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.4 ǼȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǼȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȩʌȦȢ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ, ȡȐȠȣȜĮ țȪȜȚıȘȢ, ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȓ țȜʌ. șĮ İȓȞĮȚ:

Į) Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ İȓĲİ ıİ ȝȠȡĳȒ įȚĮĲȠȝȫȞ İȓĲİ ıİ ȤȣĲȒ ȝȠȡĳȒ
ȕ) Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ
Ȗ) Įʌȩ ĮȞșİțĲȚțȐ ʌȠȜȣȝİȡȒ ʌȜĮıĲȚțȐ
į) Įʌȩ EPDM (ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ)
İ) ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ ȝİ teflon (ȡȐȠȣȜĮ țĮȚ ȡȠȣȜİȝȐȞ)
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĮțȡȚȕȫȢ ıĲȚȢ įȚĮĲȠȝȑȢ ĲȠȣ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ıȣȞįİĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȐțĮȝʌĲȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ, Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ, Ș
ȠȝĮȜȒ ĮșȩȡȣȕȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ İȝĳȐȞȚıȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ.

4.5 ȆĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ
ĬĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ EPDM (ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȒ ȤȡȒıȘ), ȝİ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ ĲȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ȉĮ ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȖȚĮ țȐșİ ıȪıĲȘȝĮ. ĬĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
İȪțĮȝʌĲĮ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣıĮ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ 10 ȑĲȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ, ȝİ Ȓ
ȤȦȡȓȢ ĳȠȡĲȓȠ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȠȝȑȢ, ĲȠȣȢ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ȝȑȡȘ ĲȠȣ ʌȩȡĲĮȢ / ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ıİ
șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ Įʌȩ -25 °C ȑȦȢ +100°C, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12365-1.

4.6 ȊȜȚțȐ ıȪȞįİıȘȢ įȚĮĲȠȝȫȞ
ȈĲĮ ıȘȝİȓĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ țȠȝȝȑȞȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȐȜİȚȥȘ ȝİ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țȠʌȒ țĮȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĮʌȠȜȓʌĮȞıȘ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ. Ǿ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țȩȜȜĮ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĮȣĲȒ (ȖȞȦıĲȒ țĮȚ ȦȢ "țȩȜȜĮ
ȖȦȞȚȐıĲȡĮȢ"). īȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȪȞįİıȘȢ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ ("ĮȡȝȩțȠȜȜĮ").

4.7 ȆȡȠıĲĮıȓĮ, ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ țĮȚ įȚĮțȩıȝȘıȘ įȚĮĲȠȝȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
ȅȚ įȚĮĲȠȝȑȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌȡȚȞ ĲȘȞ țȠʌȒ țĮȚ ĲȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ
țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȝİșȩįȠȣȢ:

11

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-08-03-00:2018

51869

©

Ǽȁȅȉ

4.7.1 ǹȞȠįȓȦıȘ (ĮȞȠįȚțȒ ȠȟİȓįȦıȘ)
Ǿ ĮȞȠįȓȦıȘ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ ȝȠȞȐįĮ (İĲĮȚȡİȓĮ Ȓ ĲȝȒȝĮ İĲĮȚȡİȓĮȢ įȚȑȜĮıȘȢ) Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țȣȡȓȦȢ
ȚȤȞȘȜĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001, Ȓ
ȚıȠįȪȞĮȝȠ, țĮȚ ȞĮ țĮĲȑȤİȚ İȣȡȑȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ įȚİșȞȑȢ ıȤİĲȚțȩ ıȒȝĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. ǼʌȓıȘȢ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ, İȓȞĮȚ İʌȚșȣȝȘĲȒ.
Ǿ ĮȞȠįȓȦıȘ țĮșȚıĲȐ ĲȘȞ įȚĮĲȠȝȒ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ĮȞșİțĲȚțȩĲİȡȘ ıĲȚȢ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ĮȞȠįȓȦıȘȢ ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ ıİ ȝm (ȝȚțȡȐ) șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ įȚİșȞȠȪȢ ıȤİĲȚțȠȪ ıȒȝĮĲȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.
EȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 5: ȝȑıȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 5 ȝm (ȝȚțȡȐ)
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 10: ȝȑıȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 15 ȝm
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 15: ȝȑıȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 10 ȝm
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 20: ȝȑıȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 20 ȝm
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 25: ȝȑıȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 25 ȝm
ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ 5 țĮȚ 10 ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ 15, 20 țĮȚ 25
ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȝİ ȚıȤȣȡȐ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
(șĮȜȐııȚȠ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ țȜʌ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ 20 Ȓ 25.
Ǿ ĮȞȠįȓȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡȝȠıșİȓ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ țĮȚ Ș ȣĳȒ ĲȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȚȜʌȞȒ,
ȕȠȣȡĲıȚıĲȒ țȜʌ. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȣĲȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ.
4.7.2 ǾȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ ȕĮĳȒ
Ǿ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ ȕĮĳȒ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ ȝȠȞȐįĮ (İĲĮȚȡİȓĮ Ȓ ĲȝȒȝĮ İĲĮȚȡİȓĮȢ įȚȑȜĮıȘȢ) Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ
ȜȩȖȠȣȢ țȣȡȓȦȢ ȚȤȞȘȜĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ ISO 9001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ, țĮȚ ȞĮ țĮĲȑȤİȚ İȣȡȑȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ įȚİșȞȑȢ ıȤİĲȚțȩ ıȒȝĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ, İȓȞĮȚ
İʌȚșȣȝȘĲȒ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȕĮĳȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 60 ȝm (ȝȚțȡȐ) . Ǿ țȜȐıȘ ıĲȚȜʌȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȩȤȡȦıȘ ȝʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ İʌȚȜİȤșȠȪȞ Įʌȩ ȤȡȦȝĮĲȠȜȩȖȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ʌȠȪįȡĮȢ ȕĮĳȒȢ.
4.7.3 ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȕĮȝȝȑȞȠȣ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ.
Ǿ įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ (ȕĮĳȒ) įȚĮĲȠȝȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ (ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘ ȟȪȜȠȣ, ȝĮȡȝȐȡȠȣ țȜʌ) șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ
ıİ ȝȠȞȐįĮ (İĲĮȚȡİȓĮ Ȓ ĲȝȒȝĮ İĲĮȚȡİȓĮȢ įȚȑȜĮıȘȢ) Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țȣȡȓȦȢ ȚȤȞȘȜĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ, țĮȚ ȞĮ
țĮĲȑȤİȚ İȣȡȑȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ įȚİșȞȑȢ ıȤİĲȚțȩ ıȒȝĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. ǼʌȓıȘȢ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14001, Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ, İȓȞĮȚ İʌȚșȣȝȘĲȒ.
4.7.4 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ (ĮȞȠįȓȦıȘ, ȕĮĳȒ)
ȅȚ ȝȠȞȐįİȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞ įȚİȡȖĮıȓİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȝİĲȐȜȜȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
įȚİșȞȒ ıȒȝĮĲĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ. ǹȣĲȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ.
Ǿ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ (ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ) İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
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Į) ȆĮȡĮĲȘȡȠȪȝİȞȘ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 60° Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ 3,0 m įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮįȡȩĲȘĲĮ, ȡȣĲȓįİȢ,
įĮțȡȪıȝĮĲĮ, ĳȣıĮȜȓįİȢ, ȟȑȞĮ ıȫȝĮĲĮ ʌĮȖȚįİȣȝȑȞĮ ıĲȘȞ ȝȐȗĮ ĲȠȣ İʌȚıĲȡȫȝĮĲȠȢ, țȡĮĲȒȡİȢ, ıĲȓȖȝĮĲĮ,
İțįȠȡȑȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȜȐ țĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ ĲȚȢ įȚĮĲȠȝȑȢ
ȕ) ȆĮȡĮĲȘȡȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ 3,0 m ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ 5,0 m ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȝĳĮȞȓȗİȚ ĮȞȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ ȤȡȫȝĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȚȜʌȞȩĲȘĲĮȢ.
Ǿ ȝȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ șİȦȡİȓĲĮȚ İȜȐĲĲȦȝĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠȝȑȢ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

4.8 ȀĮĲĮıțİȣȒ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ įȚĮĲȣʌȦȝȑȞİȢ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ țȦįȚțȫȞ
ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ Ȓ ȣʌȠȕȠȜȒ ıȤİĲȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĲȠȝȫȞ), įȘȜĮįȒ:
Į) ĬȑıȘ, įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȝȠȡĳȒ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ĳȠȡȐ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ, ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȕ) ǹİȡȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ, ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ, ȝȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ, ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ
ȤȡȒıȘ țȜʌ. ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȪʌȦıȘȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣȢ
Ȗ) ǾȤȠȝȠȞȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ, șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ, ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
į) ǼȞȓȠĲİ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘ, ȕĮȜȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țȜʌ.
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ʌȠȡĲȫȞ/ʌĮȡĮșȪȡȦȞ İȓȞĮȚ Ș ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
«İȜȑȖȤȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ», Ș ȪʌĮȡȟȘ ıȤİĲȚțȒȢ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ / ʌȐȡȠȤȠ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ (įȚȑȜĮıȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ ĲȪʌȠȣ, Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȒȝĮȞıȘȢ CE, Ș ʌĮȡȠȤȒ įȒȜȦıȘȢ İʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ȠįȘȖȚȫȞ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıȝȩ țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ.
ȈȘȝİȓȦıȘ: Ȉİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, țĮȚ İĳ' ȩıȠȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ/ʌĮȡĮșȪȡȦȞ țĮȚ ȠȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ ȤȦȡȚıĲȐ. ȉȩĲİ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ įİȞ
ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ĮȜȜȐ, ĮȞĲȚșȑĲȦȢ, ȠȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ.

4.9 ǹʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȘȜȫıİȚȢ İʌȚįȩıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 14351-1, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȑȡȖȠ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ
ĲİȣȤȫȞ.
ȆȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ įİȞ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14351-1 (ʌ.Ȥ. İȐȞ ȝȩȞȠȞ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ
İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, İȞȫ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ), įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ, ȦȢ ȝȘ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ. ǹȞĲȚșȑĲȦȢ ȝʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝİ ȣʌȑȡĲİȡĮ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, (Ȝ.Ȥ.
ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ), ȤȦȡȓȢ ȦıĲȩıȠ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ ȞĮ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ
ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĲȚȝȒȢ ȝȠȞȐįĮȢ.
ȉĮ ȑĲȠȚȝĮ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮȡȐșȣȡĮ / ʌȩȡĲİȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ,
ıȣȞȠįİȣȝȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, įİȜĲȓȠ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ
İȓįȠȢ, Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ ȑȡȖȠ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȝİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȜȜİȓȥİȚȢ ıĲȘȞ ıȣıțİȣĮıȓĮ, ıĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ıȣȞȠįİȓĮȢ,
ıȣȞȚıĲȠȪȞ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

4.10 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ʌȠȡĲȫȞ/ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ țȜİȚıĲȩ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ
ȤȫȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ, ȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ.
ȅȚ įȚĮĲȠȝȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȡȐĳȚĮ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ țȚȞįȣȞİȪȠȣȞ ȞĮ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȦșȠȪȞ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ, ĲȣȤĮȓĮ țĲȣʌȒȝĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȕȜĮʌĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ȀĮĲ' ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȡȩʌȠ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ĲĮ ȑĲȠȚȝĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ / ʌȩȡĲİȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ȝİĲĮĳİȡșȠȪȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǵȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ȝȑıĮ ıĲȚȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıĲĮ
ʌĮȡȐșȣȡĮ / ʌȩȡĲİȢ.
ȈȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ ʌȩȡĲİȢ /ʌĮȡȐșȣȡĮ șĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ĳșȠȡȑȢ ı' ĮȣĲȐ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ.
ȆȩȡĲİȢ /ȆĮȡȐșȣȡĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĳșȠȡȑȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ, ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȘȞ ıȦıĲȒ țĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ ʌȡȚȞ İʌȚıțİȣĮıĲȠȪȞ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ.
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ İĲȠȓȝȦȞ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȜİȚıĲȩ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ
ȤȫȡȠ, ıİ ȩȡșȚĮ șȑıȘ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠıĲȠȪȞ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȝȚțȡȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ.
ȅȝȠȓȦȢ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ȝȑıĮ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

5. ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ - ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
5.1 ȀĮĲĮıțİȣȑȢ - ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
-

ȅȚ ʌȩȡĲİȢ/ʌĮȡȐșȣȡĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȑȝʌİȚȡȠȣ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȝİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ, Įʌȩ ȑȝʌİȚȡȠ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ Įʌȩ İȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ʌȠȡĲȫȞ/ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȜȩȖȦ ȝİȖȑșȠȣȢ ȞĮ ȝİĲĮĳİȡșȠȪȞ
ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ.

-

ȉȣȤȩȞ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ șĮ įȓįȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȐȝİıĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣȢ İĳ' ȩıȠȞ ıȣȝȕĮįȓȗȠȣȞ ȝİ ĲĮ ıȣȝĳȦȞȘȝȑȞĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

-

ȅ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ įİȓȖȝĮĲȠȢ ĲȣʌȚțȠȪ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ʌȡȚȞ
ĲȘȞ ıȪȞĮȥȘ ĲȘȢ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ, Ș įİ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĳȠȡȑȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȉȠ įİȓȖȝĮ ĲȣʌȚțȠȪ ʌȩȡĲĮȢ / ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ
İȣșȪȢ ȦȢ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȩ.

5.2 ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ
-

ȉȠȓȤȠȚ İȟȦĲİȡȚțȠȓ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȓ, įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ ʌİĲȐıȝĮĲĮ, ıĲȑȖİȢ țĮȚ įȫȝĮĲĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ʌȩȡĲİȢ /ʌĮȡȐșȣȡĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȓĮ İȕįȠȝȐįĮ
ȞȦȡȓĲİȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıĲȑȡİȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ.

-

īİȞȚțȫȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȠȣȢ, İțĲȩȢ ĮȞ įİȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ȝİȖȑșȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ, ȠʌȩĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣʌİȪșȣȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ,
ȝİ ȕȐıȘ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ țĮȚ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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-

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȥİȣĲȠțĮıȫȞ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĲĮ ʌȩȡĲİȢ /ʌĮȡȐșȣȡĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ, ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲȐșȝȘ ĲȦȞ
țĮĲȦĳȜȓȦȞ, ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ĲĮ ʌȩȡĲİȢ/ ʌĮȡȐșȣȡĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

-

ĬĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ʌĮȡȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, țĮȜȦįȚȫıİȚȢ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ,
țĮȜȦįȚȫıİȚȢ ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ, șȑıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮȞĲȚȕȐȡȦȞ, șȑıİȚȢ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȘȞ ĮȞȠȚțĲȒ Ȓ țȜİȚıĲȒ șȑıȘ țȜʌ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3 ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ - ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
Ǽĳ' ȩıȠȞ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ
/ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, İȞȫ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȤȠȞįȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ȥİȣĲȩțĮıİȢ, ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ țȜʌ.).
īİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ / ʌȩȡĲİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İțĲȑȜİıȘ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıİȚ ȕȜȐȕİȢ ıİ ĮȣĲȐ.

5.4 ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ
ȈĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ȥİȣĲȠțĮıȫȞ țĮȚ ıĲĮșİȡȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȚ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ ʌĮȡȠȤȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ,
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ ĮȞĲȓȕĮȡȦȞ, ȣʌȠįȠȤȑȢ ȠįȘȖȫȞ, țĮĲȫĳȜȚĮ, ʌȠįȚȑȢ țȜʌ., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıȝȑȞĮ
ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȦıĲȒ șȑıȘ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲȚȖȝȒ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȝȑȤȡȚ
ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ.

5.5 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȚıȤȪȠȣȞ İĳȩıȠȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
5.5.1

ȀĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȥİȣĲȠțĮıȫȞ

ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ȥİȣĲȠțĮıȫȞ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȜİȚıĲȑȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ įȚĮĲȠȝȑȢ ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞİȢ ȝİ ȡĮĳȒ Ȓ
įȚĮĲȠȝȑȢ "Ȇ" , ȝİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ 1,2 mm , İȞ șİȡȝȫ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ (țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 1461:
ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȝİ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȩ İȞ șİȡȝȫ İĲȠȓȝȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȫȞ). Ǿ ıĲȒȡȚȟȒ ĲȠȣȢ ıĲĮ įȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȜȐȝİȢ șİȡȝȫ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ Ȓ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ. ĲȗȚȞȑĲȚĮ).
Ǿ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ ȝİ ʌȜȒȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ. ȉȠ
ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȝİ ĲȠʌȚțȩ țĮșĮȡȚıȝȩ țĮȚ ȥȣȤȡȩ ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȚȢ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ıȘȝİȓĮ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȠȣ șİȡȝȠȪ ȖĮȜȕĮȞȓıȝĮĲȠȢ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
"ȝȚȞȓȠȣ".
Ȉİ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ʌ.Ȥ. șȪȡİȢ, ȠȡȚıȝȑȞĮ ıȣȡȩȝİȞĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ șȪȡİȢ, İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȠȚ ȥİȣĲȩțĮıİȢ țȐĲȦ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚțĲȑȢ (Ȇ), ȠʌȩĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȝȩȡĳȦĲȠ ĮȣĲȫȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩĲȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȥİȣĲȩțĮıĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ.
5.5.2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ

īİȞȚțȫȢ Ș țȠʌȒ ĲȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ 0,5 mm, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ
ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ.
Ǿ țȠʌȒ, ĲȠ ȖȫȞȚĮıȝĮ, ĲȠ ĲȡȪʌȘȝĮ, ĲȠ ʌȡİıȐȡȚıȝĮ țȜʌ. șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ (țĮȜȠȪʌȚĮ ʌȡȑıİȢ - ȖȦȞȚȐıĲȡİȢ), ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĮțȡȚȕȫȢ ȠȚ ȝȠȡĳȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȠȣ
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ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ, ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ĲĮ ıȣȞįİȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ
țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ȞĮ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮțȡȚȕȫȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡȝȠȓ șĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ȓıȚȠȚ ıĮȞ ȝȓĮ ȜİʌĲȒ ȖȡĮȝȝȒ.
ȅȚ țȩȜȜİȢ șĮ İʌĮȜİȓĳȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȠĲȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȠȪȝİȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ıĲȘȞ
ıȣȞȑȤİȚĮ, ȝİ ʌȓİıȘ ȣʌȩ İȜİȖȤȩȝİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȩʌȦȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣȢ, șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ
ıĲİȖȞȫıȠȣȞ ĲİȜİȓȦȢ. ȄİȤİȚȜȓıȝĮĲĮ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ ĮĳȒȞȠȣȞ ȜİțȑįİȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ȕȓįİȢ țĮȚ ĲĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑıĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ
ʌĮĲȠȪȡİȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ĮĳĮȞȒ.
ȅȚ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩȝİȞİȢ ĲİȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȜİȓİȢ țĮȚ įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țĮȞȑȞĮ İȜȐĲĲȦȝĮ (ȓȤȞȘ Įʌȩ
ĲȘȞ țĮĲİȡȖĮıȓĮ, ȜİțȑįİȢ, ȖȡȑȗȚĮ țȜʌ.) ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ ĲȠȣȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ (ĳȚȜȝ).
ȉĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ / ʌȩȡĲİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȝİȞĮ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ > 1,00 m.
5.5.3

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

5.5.3.1 ȈĲİȡȑȦıȘ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌİȡĮȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ țĮșȚıĲȠȪȞ ĲȠ
ȐȞȠȚȖȝĮ ȑĲȠȚȝȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȠȚ țȐıİȢ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ıĲȚȢ ȥİȣĲȩțĮıİȢ Ȓ ȐȜȜȠ įȠȝȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȕȓįİȢ ĮȞȐ 100 mm Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ țĮȚ ĮȞȐ 300 mm ıĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣȢ İțĲȩȢ ĮȞ ıĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ - ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ țĮıȫȞ.
ĬĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȣʌȠıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ țĮȚ ĮȞĲȘȡȓįİȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡĮȕȜȐʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȣʌȠıĲȘȡȚȗȩȝİȞİȢ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțİȓȝİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȣȝȞȠȪ ȝʌİĲȩȞ țĮȚ ȝȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ İʌȓʌİįȠ țĮȚ ȠȡșȠȖȦȞȚıȝȑȞȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȕȚįȦșİȓ Ș țȐıĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮĲİȣșİȓĮȞ ıİ ĮȣĲȩ ȝİ ȚıȤȣȡȐ ȕȪıȝĮĲĮ İțĲȠȞȫıİȦȢ (ȠȪʌĮĲ). ǼȞȓȠĲİ ȖȚĮ ȣȥȘȜȑȢ
ĮȞĲȠȤȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȘȝȚțȐ ȕȪıȝĮĲĮ, Ȓ ȕȓįİȢ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıİ ıțȣȡȩįİȝĮ
(ȝʌİĲȩȕȚįİȢ), ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ/ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ
ĲȠȣ İȖțĮĲĮıĲȘȝȑȞȠȣ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȫȝĮ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȐțȠȚ ȑįȡĮıȘȢ, ĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȠȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȓİıȘ Ȓ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȚ ĮʌȠıĲĮĲȒȡİȢ (ȡİȖȠȣȜĮĲȩȡȠȚ).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Įʌȩ ȝȩȞȠȢ ĲȠȣ, Ƞ ĮĳȡȩȢ ʌȠȜȣȠȣȡĮȚșȐȞȘȢ įİȞ İʌĮȡțİȓ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ
įȡȠȣȞ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ.
ȉĮ ʌȡȠĳȓȜ ĲȘȢ țȐıĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ țȐȝȥȘ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ
ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȝȩȞȦıȘȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ įİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ, İȞȫ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȝȚțȡȒ șİȡȝȚțȒ
ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ. Ȉİ ʌĮȡȐșȣȡĮ ȝİ ʌȜȐĲȠȢ ȐȞȦ ĲȠȣ İȞȩȢ ȝȑĲȡȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĲȐțȠȚ țĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ
ĲȠȣ țȐĲȦ ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ șİȡȝȠįȚĮțȠʌĲȩȝİȞȠȣ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ʌȐȞȦ ıİ ȥİȣĲȩțĮıĮ
Ȓ ȩĲĮȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ șİȡȝȠįȚĮțȠʌĲȩȝİȞȘ ʌȩȡĲĮ /ʌĮȡȐșȣȡȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ ȡȠȜȩ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȩȡĲĮȢ / ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ
įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ.
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ǻİȞ șĮ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞįȑıİȚȢ, ıĲȘȡȓȟİȚȢ țȜʌ. ʌȡȚȞ İȣșȣȖȡĮȝȝȚıĲȠȪȞ țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıĲȠȪȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠȣȢ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, İȜİȖȤșİȓ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĮĳĮȞȫȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ
ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİȚ ĲȘȞ ıțȠȣȡȚȐ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȦȞ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ
ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ ȖȓȞİȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.
ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıĲȑȡİĮ ȣʌȩȕĮșȡĮ țĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ
ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ǼʌȓıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ȞĮ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌİȣșİȓĮȢ İʌĮĳȒ ȝİ İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȜĮıĲȚțȐ ʌĮȡİȝȕȜȒȝĮĲĮ Ȓ ĮʌȠıĲĮĲȚțȐ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ȫıĲİ ĮȣĲȐ ȞĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ĮȕȓĮıĲĮ țĮȚ ĮșȩȡȣȕĮ
5.5.3.2 ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩȢ ĮȡȝȩȢ ȝİĲĮȟȪ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ țĮȚ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ĮȡȝȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȐșȣȡȠȣ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĳȓȜ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ. ȅ ĮȡȝȩȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ, ĮȜȜȐ
İĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ, ĲȘȞ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ. ǹȡȝȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȩȜİȢ ȠȚ ʌȩȡĲİȢ /ʌĮȡȐșȣȡĮ, İȓĲİ Ș țȐıĮ ȑȤİȚ "ĳĲİȡȩ", İȓĲİ ȩȤȚ..
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌĮȡȐșȣȡȠ ȝİıĮȓȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ Ƞ ĮȡȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 5 - 6 mm.
īİȞȚțȐ Ƞ ĮȡȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ İȟȒȢ ıȤȑıȘ ʌȜȐĲȠȣȢ - ȕȐșȠȣȢ:
t = 2 x b  6 mm
ȩʌȠȣ :
t = ȕȐșȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȝȑıĮ ıĲȠȞ Įȡȝȩ țĮȚ
b = ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȝȑıĮ ıĲȠȞ Įȡȝȩ.
5.5.3.3 ȂĮıĲȓȤİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ
ǼĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ȝİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ
țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ.
5.5.4

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ

ȉĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘȞ ıțȠȣȡȚȐ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐȕȡȦıȘ țĮȚ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȖȚĮ ĲĮ
ĳȠȡĲȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ șĮ ıĲȘȡȓȟȠȣȞ.

5.6 ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ȝİĲĮȟȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ țĲȚȡȓȠȣ
Ǿ ıȦıĲȒ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮȡȝȠȪ ıȪȞįİıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȘȢ. ȂȚĮ İȜȜȚʌȒȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȐ Ș țȪȡȚĮ ĮȚĲȓĮ ĲȦȞ ȗȘȝȚȫȞ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ. ȅȚ
ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ:
-

ǹİȡȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ.

-

ǾȤȠȝȩȞȦıȘ

-

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ

-

ȊįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ.
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ȉȠ ȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡȝȠȪ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ʌĮȡĮȝȠȡĳȦıȚȝȩĲȘĲĮ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ).
ȉĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ʌȩȡĲİȢ țĮȚ ʌĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ ȜȩȖȦ ıȣıĲȠȜȠįȚĮıĲȠȜȫȞ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȖȒȡĮȞıȘ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ
ȡȘȖȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ țȪțȜȠ ȗȦȒȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ ȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ȝȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ĮȡȝȠȪ ĲȠ ȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșİȓ țĮȜȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ, Ƞ ĮȡȝȩȢ ʌĮȪİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖĮȞȩȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȍȢ ȝȑıĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ĮȡȝȩıĲȠțȠȣȢ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ
İȝʌȠĲȚıȝȑȞİȢ ĲĮȚȞȓİȢ Įʌȩ ĮĳȡȫįȘ ʌȠȜȣȠȣȡĮȚșȐȞȘ ȝİ ĮȞȠȚțĲȒ įȠȝȒ țȣȥİȜȫȞ.
Ȉİ ȝİȖȐȜȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ (ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ 20 mm) țĮȚ ȖȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȝİ ʌȠȜȜĮʌȜȐ țİȜȪĳȘ
ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȠȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ Ȓ ıȣȞįȣĮıȝȠȪ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȑĲȠȚİȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ.

5.7 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ
ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ/ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ, Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ
ıȪȝȕĮıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȑȡȚȝȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ (ĳȚȜȝ),
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.

6. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ
6.1 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓ ȑȜİȖȤȠ İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ - İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, İȓĲİ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
ȉĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ȠȚ ʌȩȡĲİȢ țȡȓȞȠȞĲĮȚ ȝȘ ĮʌȠįİțĲȐ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ:
Į)

ǻİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ıȤȑįȚĮ, ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ, ıȒȝĮȞıȘ CE, ȠįȘȖȓİȢ
ȖȚĮ țĮșĮȡȚıȝȩ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ)

ȕ)

ǻİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ
țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ

Ȗ)

ǻİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ,
ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȘȞ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

į)

ǹʌȠȣıȚȐȗİȚ Ș įȘȜȠȪȝİȞȘ ĲȚȝȒ ĲȘȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ (Uw) ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ıȒȝĮȞıȘȢ CE țĮȚ ıĲȘȞ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠȞ ȀǼȃǹȀ (ʌȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȀǼȃǹȀ ȩȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȜȚȝĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).

ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐıİȚ Ȓ ȞĮ İʌȚıțİȣȐıİȚ țȐșİ ʌĮȡȐșȣȡȠ țĮȚ ʌȩȡĲĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ
țȡȚșİȓ ȦȢ ȝȒ ĮʌȠįİțĲȩ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȞȑȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȤȦȡȓȢ įȚțĮȓȦȝĮ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ.
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6.2 ǹȞȠȤȑȢ
Į)

ȅȚ ȠȡșȑȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮȝȓĮ ĮʌȩțȜȚıȘ.

ȕ)

ǹʌȩțȜȚıȘ ıĲȚȢ țȐıİȢ: 2 ‰.

Ȗ)

ȀĮȝȓĮ ĮȞȠȤȒ ȖȚĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ (ʌ.Ȥ. ıĲȡȠĳİȓȢ, țȜİȚįĮȡȚȑȢ,
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ țĮȚ įȘȜȠȪȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ.

į)

ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ ĲȠȣȢ.

İ)

ȉĮ ĳȪȜȜĮ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįĮ, ȤȦȡȓȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ țĮȚ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ («ʌȑĲıȚțĮ») ȕȐıİȚ ĲȦȞ Ǽȃ 13022-1 țĮȚ
Ǽȃ 13022-2, İȜİȖȤȩȝİȞĮ ȝİ ʌȒȤȘ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ.

ıĲ) ȉĮ șȣȡȩĳȣȜȜĮ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚțĲȐ, șĮ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮțȓȞȘĲĮ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ȤȦȡȓȢ ȡİȪȝĮ ĮȑȡȠȢ)
ȝİ ĮȞİțĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ 1 mm.

7. ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ, ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȦȞ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĲȦȞ, ȖȓȞİĲĮȚ
İȓĲİ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2), İȓĲİ ıİ ĲİȝȐȤȚĮ ĮȞȐ ĲȪʌȠ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘ ıȪȝȕĮıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ țȐıĮȢ. ȈĲĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ / ʌȩȡĲİȢ ȤȦȡȓȢ
țĮĲȦțȐıȚ, ĲȠ țȐĲȦ ȩȡȚȠ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țĮĲȫĳȜȚ.
ȈĲȚȢ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ ȝȑĲȡȠ İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȡĲȫȞ / ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į)

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ țĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.

-

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȡĲȫȞ /ʌĮȡĮșȪȡȦȞ,
ʌȜĮȚıȓȦȞ, țĲȜ

-

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ĲȦȞ ʌĮȡİȝȕȣıȝȐĲȦȞ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡȝȫȞ, țĲȜ

-

Ǿ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ ȕĮĳȒ ĲȦȞ ʌȡȠĳȓȜ ĲȘȢ ʌȩȡĲĮȢ/ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ Ȓ Ș ĮȞȠįȓȦıȘ

Ȗ)

Ǿ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș țĮĲĮıțİȣȒ įİȚȖȝȐĲȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ
įȠțȚȝȫȞ, İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȪȝȕĮıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ
ĮȣĲȠȪ.

į)

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

İ)

ȉĮ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȉĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ʌȩȡĲĮȢ /ʌĮȡĮșȪȡȠȣ
(ȝİȞĲİıȑįİȢ, ȡȐȠȣȜĮ, ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ țĮȚ ĮıĳȐȜȚıȘȢ, țȜİȚįĮȡȚȑȢ țĮȚ ĮʌȜȑȢ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ șȣȡȫȞ)
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȚȝȒ. ǼȚįȚțȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ, ȝʌȐȡİȢ ʌĮȞȚțȠȪ,
ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȓ țȜʌ) ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ȐȡșȡĮ Ȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ĲȚȝȒ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ / ʌȩȡĲĮȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ țĮșȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǹ.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ǹ.2.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

ǹ.2.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ
ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȠĳșĮȜȝȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ
ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345
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ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ. ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į) ǻİȞ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȖȣȝȞȐ ȤȑȡȚĮ ȡȚȞȓıȝĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țȠʌȒȢ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ Ƞ
ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ țĮșĮȡȚıȝȩȢ țȠʌĲȚțȫȞ, ȩĲĮȞ ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȕ) ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ țȠʌȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞĮ
ıĲȚȢ İțĲȩȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȠʌȒȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȗ) Ǿ ıȪıĳȚȟȘ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ İʌȓ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ Ȓ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ
İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȝİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȜİȚįȚȐ, țĮȚ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲȐ
ĲȠȣȢ ʌȡȚȞ Ĳİșİȓ ĲȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
į) ȉĮ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ "ʌȜȒȡȦȢ ȝȠȞȦȝȑȞĮ" Ȓ "įȚʌȜȒȢ ȝȩȞȦıȘȢ" țĮȚ ĲȠ
țĮȜȫįȚȠ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İțįȠȡȑȢ Ȓ ĳșȠȡȑȢ. ǿįȚĮȓĲİȡĮ İȣʌĮșȒ ıȘȝİȓĮ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ Ș ıȪȞįİıȘ țĮȜȦįȓȠȣ ıĲȠ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȠ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ȝİ ĲȠȞ
ȡİȣȝĮĲȠȜȒʌĲȘ (ĳȓııĮ).
İ) ǵȜĮ ĲĮ ȘȜİțĲȡȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ șĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮțĲȚțȐ Įʌȩ ĮȡȝȩįȚȠ ȘȜİțĲȡȠȜȩȖȠ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĳșĮȡȝȑȞȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ Ȓ İȡȖĮȜİȓȠ ȝİ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȑȞȠ țĮȜȫįȚȠ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ.
ıĲ) ȉĮ țȠʌĲȚțȐ țĮȚ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Ȓ țĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ șȒțİȢ ĲȠȣȢ.

ǹ.2.3 ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ İȡȖȐıȚȝȘȢ ȘȝȑȡĮȢ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
țĮĲȐȜȠȚʌĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ, șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țİȞĲȡȚțȐ Ș ʌĮȡȠȤȒ ȡİȪȝĮĲȠȢ ıĲĮ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țȠȣĲȚȐ ȝİ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȤȡȫȝĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȚ
ʌȣȡțĮȖȚȐȢ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠȝĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ıʌȚȞșȒȡİȢ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĳȜȩȖĮȢ șĮ ıĲĮȝĮĲȠȪȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȫȡİȢ
ʌȡȚȞ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖȐıȚȝȘȢ ȘȝȑȡĮȢ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ
Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫȝĮĲĮ,
șĮ ĮʌȠțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐȝİıĮ ĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ 2016/364/ǼǼ ĲȘȢ 1ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 2015 ȖȚĮ ĲȘȞ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȝİ ȕȐıȘ
ĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ 305/2011/ǼǼ ĲȘȢ 9ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 2011 ȖȚĮ ĲȘ șȑıʌȚıȘ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ İȝʌȠȡȓĮȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 89/106/ǼȅȀ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠ įȚȠȡșȦĲȚțȩ İʌ' ĮȣĲȠȪ, ȩʌȦȢ įȘȝȠıȚİȪĲȘțİ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ (OJ L 103, 12.4.2013, p.10)
[3] ȀĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) ĮȡȚș. 568/2014 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 18ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2014,
ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ V ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 305/2011 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ĲȘȢ İʌȓįȠıȘȢ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
[4] ȀĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) ĮȡȚș. 574/2014 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 21ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2014 ,
ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ III ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 305/2011 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
țĮĲȐȡĲȚıȘ įȒȜȦıȘȢ İʌȚįȩıİȦȞ ȖȚĮ ĲĮ įȠȝȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
[5] KENAK
ȚıȤȪİȚ.

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 2367/Ǻ`/12.7.2017), ȩʌȦȢ İțȐıĲȠĲİ

[6] ȀȊǹ 36259/1757/Ǽ103//23.08.2010 (ĭǼȀ 1312Ǻ/2010) ȂȑĲȡĮ, ȩȡȠȚ țĮȚ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ Įʌȩ İțıțĮĳȑȢ, țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ (ǹǼȀȀ).
[7] ȆȡȩĲȣʌĮ ȝİșȩįȦȞ įȠțȚȝȒȢ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12207

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ǹİȡȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ -- Windows and doors
- Air permeability - Classification.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1026

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ǻȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ -- Windows and
doors - Air permeability - Test methods.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12208

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ȊįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ -- Windows and
doors - Watertightness - Classification.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1027

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ȊįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ -- Windows
and doors - Water tightness - Test methods.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12210

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ -TĮȟȚvȩȝȘıȘ -- Windows
and doors - Resistance to wind load -Classification.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12211

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ, -Windows and doors - Resistance to wind load - Test methods

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1192

ȆȩȡĲİȢ – ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ -- Doors Classification of strength requirements

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12219

ȆȩȡĲİȢ - ȀȜȚȝĮĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ -- Doors Climatic
influences - Requirements and classification.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1191

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ - ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ĮȞȠȓȖȝĮĲĮ țĮȚ
țȜİȚıȓȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ -- Windows and doors - Resistance to repeat
opening and closing -Test method.
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12216

ǼȟȫĳȣȜȜĮ, İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌİȡıȓįİȢ, İıȦĲİȡȚțȑȢ ʌİȡıȓįİȢ - ȅȡȠȜȠȖȓĮ,
ȖȜȦııȐȡȚȠ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ - ȅȡȠȜȠȖȓĮ -- Shutters, external blinds, internal blinds
- Terminology, glossary, and definitions.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1522

ȆĮȡȐșȣȡĮ, ʌȩȡĲİȢ, ıțȚȐįȚĮ țĮȚ ʌİȡıȓįİȢ - ǺĮȜȜȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ -- Windows, doors, shutters and blinds - Ǻullet resistance
Requirements and classification

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ EN ISO 10077-1 ĬİȡȝȚțȒ İʌȓįȠıȘ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ, șȣȡȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮșȣȡȠĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞĲȗȠȪȡȚĮ) ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1 : īİȞȚțȐ -- Thermal performance
of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part
1: General
Ǽȁȅȉ EN ISO 10077-2 ĬİȡȝȚțȒ İʌȓįȠıȘ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ, șȣȡȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮșȣȡȠĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞĲȗȠȪȡȚĮ) ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șİȡȝȚțȒȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȡȚșȝȘĲȚțȒ ȝȑșȠįȠȢ ȖȚĮ
ʌȜĮȓıȚĮ -- Thermal performance of windows, doors and shutters Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 949

ȆĮȡȐșȣȡĮ, ʌȩȡĲİȢ, ʌİȡıȓįİȢ țĮȚ ıțȚȐįȚĮ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ șȣȡȩĳȣȜȜȠȣ ıİ țȡȠȪıȘ ȝİ ȝĮȜĮțȩ țĮȚ ȕĮȡȪ ıȫȝĮ -- Windows
and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the
resistance to soft and heavy body impact for doors.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 107

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȫȞ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ - ȂȘȤĮȞȚțȒ įȠțȚȝȒ -- Methods of testing
windows - Mechanical test

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 947

ǹȞȠȚȖȩȝİȞİȢ țĮȚ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ʌȩȡĲİȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĳȠȡĲȓȠ -- Hinged or pivoted doors - Determination of the
resistance to vertical load

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 948

ǹȞȠȚȖȩȝİȞİȢ Ȓ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ʌȩȡĲİȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ıĲĮĲȚțȒ ıĲȡȑȥȘ -- Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance
to static torsion

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1294

ĬȣȡȩĳȣȜȜĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ
ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ įȚĮįȠȤȚțȐ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ țȜȓȝĮĲĮ -- Door leaves - Determination of
the behavior under humidity variation in successive uniform climates

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1529

ĬȣȡȩĳȣȜȜĮ - ǶȥȠȢ, ʌȜȐĲȠȢ, ʌȐȤȠȢ țĮȚ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩĲȘĲĮ - ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ĮȞȠȤȫȞ -- Doors leaves- Height, width, thickness and squareness.
Tolerance classes.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1530

ĬȣȡȩĳȣȜȜĮ - īİȞȚțȒ țĮȚ ĲȠʌȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ - ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȠȤȫȞ -- Doors
leaves - General and local flatness - Tolerance classes

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 950

ĬȣȡȩĳȣȜȜĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ țĲȪʌȘȝĮ ıțȜȘȡȠȪ ıȫȝĮĲȠȢ -Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 951

ĬȣȡȩĳȣȜȜĮ - ȂȑșȠįȠȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȪȥȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ, ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ -- Door leaves - Method for measurement of height, width,
thickness and squareness.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 952

ĬȣȡȩĳȣȜȜĮ - īİȞȚțȒ țĮȚ ĲȠʌȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ -- Door
leaves - General and local flatness -Measurement method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 130

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ʌȩȡĲİȢ - ǻȠțȚȝȒ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮțĮȝȥȓĮȢ ĲȦȞ
șȣȡȠĳȪȜȜȦȞ ʌȠȣ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ ıĲȡȑȥȘ -- Methods of
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

testing doors - Test for the change in stiffness of the door leaves by repeated
torsion
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12194

ǼȟȫĳȣȜȜĮ, İȟȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȑȢ ʌİȡıȓįİȢ - ȁĮȞșĮıȝȑȞȠȚ ȤİȚȡȚıȝȠȓ ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test
methods

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1932

ǼȟȦĲİȡȚțȐ ıțȚȐįȚĮ țĮȚ İȟȫĳȣȜȜĮ - ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȫȞ
țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚįȩıİȦȞ -- External blinds and shutters - Resistance to wind
loads - Method of testing and performance criteria

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1933

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌİȡıȓįİȢ - ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĳȠȡĲȓȠ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ıİ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ -- Exterior blinds -Resistance to load due to water
accumulation - Test method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12835

ȈĲİȖĮȞȐ İȟȫĳȣȜȜĮ - ǻȠțȚȝȒ ĮİȡȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ -- Airtight shutters - Air
permeability test

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12519

ȆĮȡȐșȣȡĮ țĮȚ ʌȩȡĲİȢ ȖȚĮ ʌİȗȠȪȢ - ȅȡȠȜȠȖȓĮ -- Windows and pedestrian
doors. Terminology

Ǽȁȅȉ EN 14024

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮĲȠȝȑȢ ȝİ șİȡȝȚțȩ ĳȡĮȖȝȩ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ -- Metal profiles with
thermal barrier. Mechanical performance. Requirements, proof and tests for
assessment

[8] ȆȡȩĲȣʌĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȣȢ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13022-1

ǶĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ǼʌȚțȠȜȜȘȝȑȞĮ ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠȧȩȞĲĮ
ȣȐȜȠȣ ȖȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İʌȚțȠȜȜȘȝȑȞȦȞ ȣĮȜȠıĲĮıȓȦȞ (ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞĮ Ȓ ȝȘ) -Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for
structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic
and multiple glazing

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13022-2

ǶĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ǼʌȚțȠȜȜȘȝȑȞĮ ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ȀĮȞȩȞİȢ
ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ -- Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2:
Assembly rules

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1096-4

ǶĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ǼʌİȞįȣȝȑȞȘ ȪĮȜȠȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ/ȆȡȩĲȣʌȠ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ -- Glass in building - Coated glass - Part
4: Evaluation of conformity/Product standard

Ǽȁȅȉ EN 1279-5

ȊĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ȂȠȞȦȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣĮȜȠıĲĮıȓȦȞ - ȂȑȡȠȢ 5:
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ -- Glass in building - Insulating glass units Part 5: Evaluation of conformity

Ǽȁȅȉ EN 12150-2

ǶĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ĬİȡȝȚțȐ ıțȜȘȡȣȝȑȞȘ ȞȐĲȡȚȠ-ȐıȕİıĲȠ-ʌȣȡȚĲȚțȒ
ȪĮȜȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ/ȆȡȩĲȣʌȠ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ -Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part
2: Evaluation of conformity/Product standard

Ǽȁȅȉ EN 13024-2

ǶĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ĬİȡȝȚțȐ ıțȜȘȡȣȝȑȞȘ ȕȠȡȚȠʌȣȡȚĲȚțȒ ȪĮȜȠȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ/ȆȡȩĲȣʌȠ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ -Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2:
Evaluation of conformity/Product standard
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Ǽȁȅȉ EN 14321-2
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Ǽȁȅȉ

ȊĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ĬİȡȝȚțȐ ıțȜȘȡȣȝȑȞȘ ȪĮȜȠȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȝİ ȕȐıȘ
ʌȣȡȚĲȚțȑȢ ĮȜțĮȜȚțȑȢ ȖĮȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ/ȆȡȩĲȣʌȠ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ -- Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate
safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

Ǽȁȅȉ EN ISO 12543-2 ǶĮȜȠȢ ȖȚĮ įȠȝȚțȒ ȤȡȒıȘ - ȆȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȒ ȪĮȜȠȢ țĮȚ ʌȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȒ
ȪĮȜȠȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȒ ȪĮȜȠȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Glass in
building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated
safety glass (ISO 12543-2:1998)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[9] ǼȉǼȆ ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-08-07-01

ȂȠȞȠȓ țĮȚ ʌȠȜȜĮʌȜȠȓ İȞ İʌĮĳȒ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ -- Single layer and
laminated glass glazing

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-08-07-02

ǻȚʌȜȠȓ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ ȝİ İȞįȚȐȝİıȠ țİȞȩ -- Insulated (double) glazing

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-08-07-03

ȆȣȡȐȞĲȠȤȠȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ - ȆȣȡȐȞĲȠȤȠȚ ĲȠȓȤȠȚ ȝİ ȣĮȜȩĲȠȣȕȜĮ -- Fire
resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-08-09-00

ȊĮȜȩșȣȡİȢ Įʌȩ ȖȣĮȜȓ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Glass doors made of security
glass
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-04-00:2018.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της
παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 εγκρίθηκε την
2018-12-28 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2018

ΕΛΟΤ

Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά

1. Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των όρων προμήθειας και τοποθέτησης των
παραθύρων και θυρών από συνθετικά υλικά των κτιριακών έργων που διαχωρίζονται σε:
-

Συνήθη εξωτερικά παράθυρα και πόρτες

-

Συνήθεις βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες, γκαραζόπορτες και ειδικά ανοιγόμενα παράθυρα

Ο καθορισμός των διαστάσεων, των μορφών και των επιμέρους χαρακτηριστικών των παραθύρων
αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης και των λοιπών Συμβατικών Τευχών του έργου.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

2.1

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1:
Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά
πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού -- Windows and doors - Product standard,
performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

ΕΛΟΤ ΕΝ 16034

Συστήματα θυρών για πεζούς, βιομηχανικές, εμπορικές πόρτες, γκαραζόπορτες και
ανοιγόμενα παράθυρα - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης Χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού -- Pedestrian doorsets,
industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard,
performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics1

2.2

Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13022-1

1

Ύαλος για δομική χρήση - Επικολλημένα υαλοστάσια - Μέρος 1: Προϊόντα υάλου
για συστήματα επικολλημένων υαλοστασίων (αυτοφερόμενα ή μη) -- Glass in
building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for structural sealant
glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 16034 εφαρμόζεται μαζί με το πρότυπο EN 14351- 1
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Ύαλος για δομική χρήση - Επικολλημένα υαλοστάσια - Μέρος 2: Κανόνες
συναρμολόγησης -- Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly
rules.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι όροι και ορισμοί που αναφέρονται στα πρότυπα των
τυποποιητικών παραπομπών και επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.1
Σύστημα για πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά
Το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή ενός ή περισσοτέρων
τύπων παραθύρων ή πορτών από συνθετικά υλικά. Τα στοιχεία αυτά είναι, μεταξύ άλλων, κατάλληλα
σχεδιασμένες διατομές από συνθετικά υλικά καθώς και άλλα υλικά και ειδικά εξαρτήματα όπως τζάμια,
λάστιχα, βουρτσάκια, ράουλα, μεντεσέδες, κλπ.
3.2
Κατασκευαστής
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει και τοποθετεί πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος.
3.3
Παραγωγός συστήματος από συνθετικά υλικά
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει το σύστημα από συνθετικά υλικά και το υποβάλλει σε δοκιμές
τύπου ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 σε
κοινοποιημένα εργαστήρια.

4. Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής
Οι πόρτες / παράθυρα από συνθετικά υλικα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1, να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Οι απαιτούμενες Δοκιμές Τύπου πραγματοποιούνται από τον παραγωγό του συστήματος σε
κοινοποιημένους φορείς βάσει των συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της
απόδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 568/2014 σε συμφωνία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που βρίσκονται στα
παραρτήματα ΖΑ των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 2.1.
Η ετικέτα σήμανσης CE θα είναι τοποθετημένη σε κάθε παράθυρο / πόρτα από συνθετικά υλικά σύμφωνα με
το άρθρο 9.1 του Κανονισμού 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 2011, για την θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΕ.
Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των Δοκιμών Τύπου που έxει πραγματοποιήσει
ο παραγωγός για το συγκεκριμένο σύστημα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο
7.2.5 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1.
Στο κεφάλαιο 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των θυρών και
παραθύρων που μπορεί να προσδιορίσει ο παραγωγός τους κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του
συστήματος.
Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [5] καθώς
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και επιδόσεις σε ουσιώδη χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου
(υγροθερμικές απαιτήσεις, μηχανικές δράσεις, ηχομόνωση κ.α.). Με τον τρόπο αυτό η μελέτη προσδιορίζει
το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη του έργου μπορεί να καθορίζει εκτός από τα παραπάνω ουσιώδη
χαρακτηριστικά και άλλα που να εμπεριέχονται στην παρ. 4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 με τις αντίστοιχες
επιδόσεις τους.
Το προϊόν πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που προβλέπονται από την μελέτη και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη του έργου, άλλως δεν είναι κατάλληλο προς χρήση για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό
δεν σημαίνει ότι προϊόν δεν είναι κατάλληλο για κάποια άλλη εφαρμογή, με διαφορετικές απαιτήσεις.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1

Συστήματα για πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά

Οι εταιρείες που σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά συστήματα καταχωρούν όλα τα στοιχεία που
απαρτίζουν το συγκεκριμένο σύστημα από συνθετικά υλικά σε αναλυτικούς καταλόγους για χρήση των
μελετητών και των κατασκευαστών παραθύρων και θυρών και παραθέτουν, ανάλογα με τον τύπο, όριο
διαστάσεων και υαλοπίνακα / υαλοστάσιο, τις τιμές των ουσιωδών χαρακτηριστικών της προηγούμενης
παραγράφου.
Ένας ολοκληρωμένος τεχνικός φάκελος συστήματος από συνθετικά υλικά πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) Διατομές (profile)
Πολυθαλαμικές διατομές από u-PVC (μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο). Για κάθε διατομή πρέπει
να δίνεται ο κωδικός διατομής, το μέσο βάρος της διατομής ανά μέτρο καθώς και οι ροπές αδρανείας για
διατομές οι οποίες δέχονται φορτίσεις.
β) Εξαρτήματα
Συμπληρωματικά προϊόντα για την κατασκευή πόρτας /παραθύρου (στροφείς, κλείθρα, κλειδαριές,
χειρολαβές, σύρτες) και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης στην περίμετρο των υαλοπινάκων και των
φύλλων. Τα εξαρτήματα διατίθενται σε ποικιλία υλικών κατασκευής, μηχανικών, λειτουργικών, αλλά και
αισθητικών χαρακτηριστικών, Υπάρχει επίσης ποικιλία ειδικών εξαρτημάτων, όπως μπάρες πανικού,
διατάξεις προτεραιότητας κλεισίματος φύλλου, stoppers, διατάξεις συγκράτησης σε ανοικτή θέση,
διατάξεις ηλεκτροκίνησης κλπ.
Οι παραγωγοί των διαφόρων συστημάτων προδιαγράφουν τα εξαρτήματα για τα συστήματα τους τα
οποία εφαρμόζει υποχρεωτικά ο κατασκευαστής, προκειμένου να διασφαλιζεται η συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του κεφ. 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 και να ισχύουν εγγυήσεις που ενδεχόμενα
παρέχονται από τον κατασκευαστή.
γ) Κατασκευαστικά σχέδια
Είναι υποχρεωτικό να περιέχει όσον το δυνατόν ολοκληρωμένα και κατατοπιστικά σχέδια - τομές ώστε ο
κατασκευαστής - πελάτης να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του
συστήματος.
δ) Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος από συνθετικά υλικά για τη διευκόλυνση του μελετητή και
του κατασκευαστή για την επιλογή του καταλλήλου συστήματος για το συγκεκριμένο έργο και θέση που
προορίζεται, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων δοκιμών για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά από
κοινοποιημένο εργαστήριο.
Τέλος ο παραγωγός του συστήματος πρέπει να παρέχει οδηγίες κοπής και συναρμολόγησης των
διατομών, τοποθέτησης των έτοιμων πορτών /παραθύρων στο κτίριο, ώστε να ανταποκρίνονται στα
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στοιχεία των πινάκων, στα γραφήματα και στους τύπους υπολογισμού και γενικά στις οδηγίες του
φακέλου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να παρέχει στους κατασκευαστές που θα συνεργάζεται εγχειρίδια
οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης, τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και
κατανοητή γλώσσα.

4.2 Διατομές από σκληρό PVC

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Παράγονται πολυθαλαμικές διατομές από u-PVC (μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο) με πρόσθετα
για την βελτίωση της αντοχής τους στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV, ultraviolet), τον περιορισμό της
μετάδοσης της φλόγας και έκλυσης βλαπτικών πτητικών συστατικών και αερίων καύσεως, συνήθως
ενισχυμένες εσωτερικά με διατομές από γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο και χρωματισμένες στη μάζα ή
επιφανειακά.
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την διέλαση. Το πάχος
των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους σχετικούς
καταλόγους. Οι ανοχές του πάχους των διατομών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ±10% του ονομαστικού
πάχους.
Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων, η μορφή, τα μεγέθη και οι μορφές των ράβδων
ενίσχυσης, η θέση των ράβδων ενίσχυσης μέσα στις διατομές από PVC, οι μέθοδοι συναρμολόγησης και
συγκόλλησής τους, τα ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους και τα εξαρτήματα
λειτουργίας και η θέση τους, οι πατούρες και τα πηχάκια τοποθέτησης υαλοπινάκων, αποτελούν ευθύνη του
παραγωγού των διατομών.
Θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι των διατομών κατά «σειρές» με τα χαρακτηριστικά τους, πίνακες,
γραφήματα και τύπους υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε σχέση με την
μορφή και το μέγεθος των παραθύρων / θυρών που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε σειρά.

4.3

Ειδικά τεμάχια σύνδεσης

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ. μπορεί να είναι:
α)

από αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή

β)

από ανοξείδωτο χάλυβα ή

γ)

χαλύβδινα εξ ολοκλήρου επιψευδαργυρωμένα

δ)

από σύνθετα υλικά, βάσει των προδιαγραφών του προμηθευτή

Τα ειδικά αυτά τεμάχια εξασφαλίζουν την δυσκαμψία της σύνδεσης και αποτρέπουν φαινόμενα διάβρωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές με συνδετικά στοιχεία αντίστοιχης ποιότητας.

4.4

Ειδικά τεμάχια λειτουργίας

Ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές, ράουλα κύλισης, αυτοματισμοί κλπ. θα είναι:
α) από αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή
β) από ανοξείδωτο χάλυβα
γ) από ανθεκτικά πολυμερή πλαστικά
δ) από EPDM (παρεμβύσματα)
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ε) μεταλλικού σκελετού με teflon (ράουλα και ρουλεμάν)
Τα ειδικά τεμάχια θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές των προφίλ από u-PVC και θα στερεώνονται με
συνδετικά στοιχεία αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η
στεγανότητα, η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των πορτών /παραθύρων και η αποτροπή εμφάνισης
διάβρωσης.

4.5

Παρεμβύσματα στεγανότητας

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Θα είναι από EPDM (απαραιτήτως για εξωτερική χρήση), με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα παρεμβύσματα είναι συγκεκριμένα για κάθε σύστημα. Θα διατηρούνται
εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτηση τους, με ή
χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του πόρτας / παραθύρου σε
θερμοκρασίες από -25 °C έως +100°C, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12365-1.

4.6

Υλικά σύνδεσης διατομών

Στα σημεία σύνδεσης των κομμένων διατομών θα γίνεται επάλειψη με αντιδιαβρωτικό υλικό αμέσως μετά την
κοπή και αφού έχει προηγηθεί απολίπανση με κατάλληλο καθαριστικό. Η ένωση των διατομών γίνεται με
κόλλα ενός ή δύο συστατικών κατάλληλη για την εφαρμογή αυτή (γνωστή και ως "κόλλα γωνιάστρας"). Για
την στεγανοποίηση της παραπάνω σύνδεσης θα χρησιμοποιείται κατάλληλο σφραγιστικό υλικό
("αρμόκολλα").

4.7

Κατασκευή πορτών / παραθύρων

Οι προς εγκατάσταση πόρτες και παράθυρα θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις όπως είναι διατυπωμένες στη μελέτη του έργου (αναγραφή κωδικών
προσφερόμενων διατομών ή υποβολή σχετικών κατασκευαστικών τομών), δηλαδή:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός
β) Αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην
χρήση κλπ. με βάση τα πρότυπα διατύπωσης των σχετικών απαιτήσεων και ελέγχου τους
γ) Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
δ) Ενίοτε πυραντίσταση, βαλιστική αντοχή κλπ.
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή πορτών/παραθύρων είναι η τεκμηρίωση ύπαρξης συστήματος
«ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο», η ύπαρξη σχετικής σύμβασης με τον παραγωγό / πάροχο του
συστήματος για την μεταβίβαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών τύπου, η τοποθέτηση σήμανσης CE, η
παροχή δήλωσης επιδόσεων και η παροχή οδηγιών για καθαρισμό και συντήρηση.
Σημείωση: Σε ειδικές περιπτώσεις, και εφ' όσον αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη του έργου μπορεί να
μεταφέρονται στο εργοτάξιο τα πλαίσια των πορτών/παραθύρων και οι υαλοπίνακες χωριστά. Τότε τα πλαίσια δεν
φέρουν σήμανση CE αλλά, αντιθέτως, οι υαλοπίνακες απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE και να συνοδεύονται από τη
δήλωση επιδόσεων όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους.

4.8

Αποδοχή των προϊόντων

Πριν από την προσκόμιση στο εργοτάξιο, των προτεινομένων προς τοποθέτηση προϊόντων ο Ανάδοχος θα
υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές δηλώσεις επιδόσεων, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 14351-1, βάσει των οποία θα ελέγχεται η καταλληλότητα προς τοποθέτηση των συγκεκριμένων
προϊόντων στο συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και των λοιπών συμβατικών
τευχών.
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Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου ως προς οποιοδήποτε από τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 (π.χ. εάν μόνον η αντοχή σε ανεμοπίεση
είναι μικρότερη της προβλεπόμενης από την μελέτη, ενώ τα λοιπά προβλεπόμενα χαρακτηριστικά
καλύπτονται), δεν θα γίνονται αποδεκτά, ως μη κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση. Αντιθέτως μπορούν
να γίνουν αποδεκτά προϊόντα με υπέρτερα των προβλεπομένων από την μελέτη χαρακτηριστικά, (λ.χ.
μικρότερος συντελεστής θερμοπερατότητας), χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού να δικαιούται ο Ανάδοχος
να ζητήσει αναπροσαρμογή της τιμής μονάδας.
Τα έτοιμα προς τοποθέτηση παράθυρα / πόρτες θα παραδίδονται σε προστατευτικές συσκευασίες,
συνοδευμένα από τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας, δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναφέρεται το
είδος, η ποσότητα και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές
απαιτήσεις του έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας,
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής των προϊόντων στο εργοτάξιο.

4.9

Αποθήκευση και μεταφορές των προϊόντων

Ο κατασκευαστής πορτών/ παραθύρων πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό αεριζόμενο
χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των συνθετικών διατομών χωριστά για κάθε έργο.
Οι διατομές πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια ή κατακόρυφα ράφια ώστε να μην κινδυνεύουν να
παραμορφωθούν από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες βλαπτικές επιδράσεις Κατ' αντίστοιχο τρόπο
πρέπει να αποθηκεύονται τα έτοιμα παράθυρα / πόρτες μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
παράθυρα / πόρτες.
Συναρμολογημένες πόρτες / παράθυρα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να
αποκλείονται φθορές σ' αυτά και τα εξαρτήματα τους και θα αποθηκεύονται αναλόγως.
Πόρτες /Παράθυρα που έχουν υποστεί φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, την σωστή και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.
Η αποθήκευση των ετοίμων προς εγκατάσταση πορτών / παραθύρων θα γίνεται σε κλειστό αεριζόμενο
χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την
παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.

5. Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
5.1

Κατασκευές - συνεργείο τοποθέτησης

-

Οι πόρτες / παράθυρα θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις έμπειρου εξειδικευμένου κατασκευαστή
με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση του. Στο εργοτάξιο θα
εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης από ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή πορτών
/ παραθύρων που δεν μπορούν λόγω μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα.

-

Τυχόν εντολές του Επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα φροντίζει άμεσα για
την ικανοποίηση τους εφ' όσον συμβαδίζουν με τα συμφωνημένα και τις προδιαγραφές.

-

Ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού πόρτας / παραθύρου πριν
την σύναψη της συμφωνίας, η δε οικονομική επιβάρυνση είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των
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φορέων του έργου. Το δείγμα τυπικού πόρτας / παραθύρου μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση του
ευθύς ως καταστεί δυνατό.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2

Προετοιμασία

-

Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα
ενσωματωθούν πόρτες / παράθυρα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα
νωρίτερα ώστε να παρέχουν στέρεο υπόβαθρο.

-

Γενικώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα
προκαθορισμένα μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπεύθυνα συνεργεία,
με βάση συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ των φορέων του έργου.

-

Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών θα διενεργείται έλεγχος της τοιχοποιίας στην οποία θα
στερεωθούν τα πόρτες / παράθυρα ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο υπόβαθρο σύμφωνα με τα
πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Επίσης θα εξασφαλίζεται η στάθμη των κατωφλίων,
των ποδιών και όλων των σχετικών με τα πόρτες/παράθυρα στοιχείων.

-

Θα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ.
ηλεκτρικές παροχές για την αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις
πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντιβάρων, θέσεις συστημάτων ασφάλισης στην
ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ.

5.3

Έναρξη εργασιών - τοποθέτηση

Εφ' όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
έχουν γίνει αποδεκτές από την Επίβλεψη, είναι δυνατό να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής των πορτών
/παραθύρων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, ενώ παράλληλα μπορεί να αρχίσει η τοποθέτηση των
ενσωματουμένων στις χονδροκατασκευές στοιχείων (ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.).
Γενικώς τα παράθυρα / πόρτες θα τοποθετούνται μετά το πέρας των εργασιών, των οποίων η εκτέλεση είναι
δυνατόν να προξενήσει βλάβες σε αυτά.

5.4

Συντονισμός

Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός.

5.5

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

Τα ακόλουθα ισχύουν εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον τεχνικό φάκελο του παραγωγού.
5.5.1

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών

Τα πλαίσια των ψευτοκασών θα είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές συγκολλημένες με ραφή ή
διατομές "Π" , με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,2 mm , εν θερμώ γαλβανισμένες (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461:
Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και
μέθοδοι δοκιμών). Η στήριξή τους στα δομικά στοιχεία θα γίνεται με λάμες θερμώ γαλβανισμένες ή
οποιουδήποτε άλλου τύπου αγκυρώσεις (π.χ. τζινέτια).
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται μετά την κοπή με πλήρη συγκόλληση. Το
γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση
"μινίου".

13

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2018

51897
©

ΕΛΟΤ

Σε ορισμένους τύπους πορτών / παραθύρων π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες, είναι
δυνατό οι ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο αυτών
κατά την μεταφορά και τοποθέτηση.
Επισημαίνεται πάντως ότι η τοποθέτηση ψευτόκασας δεν είναι υποχρεωτική.
5.5.2

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής πορτών / παραθύρων

Γενικώς η κοπή των διατομών u-PVC θα γίνεται με ακρίβεια της τάξης 0,5 mm, σύμφωνα με τους κανόνες
των σχετικών προτύπων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα εργαλεία (καλούπια - πρέσες γωνιάστρες), ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του
συστήματος, καθαρές και χωρίς ελαττώματα, με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδεόμενα μέρη και τα ειδικά
τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια.
Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του
συστήματος και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στην
συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο παραγωγός τους, θα αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας μπορεί να είναι μέσα στις προβλεπόμενες
πατούρες και κατά το δυνατόν αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, γρέζια κλπ.) που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση τους. Οι επιφάνειες πρέπει
να καλύπτονται με τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση προστατευτικές ταινίες (φιλμ).
Τα παράθυρα / πόρτες δεν πρέπει να εμφανίζουν ελαττώματα παρατηρούμενα από απόσταση > 1,00 m.
5.5.3

Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης

5.5.3.1 Στερέωση
Η τοποθέτηση είναι εφικτή μετά την περαίωση των απαιτούμενων εργασιών οι οποίες θα καθιστούν το
άνοιγμα έτοιμο για την υποδοχή στερέωσης και στεγανοποίησης του πόρτας / παραθύρου.
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες ή άλλο δομικό στοιχείο με
κατάλληλες βίδες ανά 100 mm από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους εκτός αν στα εγχειρίδια του κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να
επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων και κασών.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να παραβλάπτονται οι
υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες κατασκευές.
Στην περίπτωση γυμνού μπετόν και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως επίπεδο και ορθογωνισμένο μπορεί να
βιδωθεί η κάσα απ' ευθείας σε αυτό με ισχυρά βύσματα εκτονώσεως (ούπατ). Ενίοτε για υψηλές αντοχές
πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά βύσματα, ή βίδες απευθείας στερέωσης σε σκυρόδεμα (μπετόβιδες),
όπου αυτό είναι εφικτό.
Η στερέωση των πορτών/παραθύρων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται τα φορτία
του εγκαταστημένου παραθύρου προς το σώμα του κτιρίου. Για να επιτευχθεί η μεταφορά των φορτίων θα
χρησιμοποιούνται τάκοι έδρασης, φορτιζόμενοι με την πίεση ή ρυθμιζόμενοι αποστατήρες (ρεγουλατόροι).
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Επισημαίνεται ότι από μόνος του, ο αφρός πολυουραιθάνης δεν επαρκεί για τη μεταφορά των φορτίων που
δρουν στο επίπεδο του παραθύρου.
Τα προφίλ της κάσας θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή αντοχή στην κάμψη. Οι διαστάσεις των τάκων
έδρασης πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών στεγάνωσης και μόνωσης.
Το υλικό των τάκων δε θα πρέπει να παραμορφώνεται, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζει μικρή θερμική
αγωγιμότητα. Σε παράθυρα με πλάτος άνω του ενός μέτρου, πρέπει να τοποθετηθούν τάκοι και στο κέντρο
του κάτω μέρους του πόρτας/παραθύρου.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην στερέωση θερμοδιακοπτόμενου πόρτας/παραθύρου πάνω σε ψευτόκασα
ή όταν πάνω από θερμοδιακοπτόμενη πόρτα /παράθυρο τοποθετείται επικαθήμενο ρολό.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η τοποθέτηση της πόρτας/παραθύρου πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην δημιουργούνται γέφυρες και
διακόπτεται η θερμομόνωση.
Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών τμημάτων τους
με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των μεταλλικών
στηριγμάτων και γίνει έλεγχος από τον Επιβλέποντα.
Όλα τα στοιχεία των πορτών/παραθύρων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και μόνο από
τον κατασκευαστή.
Επίσης, δεν πρέπει στοιχεία του πόρτας/παραθύρου να έρχονται σε απευθείας επαφή με επιχρίσματα τα
οποία μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να παρέχονται και να τοποθετούνται
κατάλληλα ελαστικά παρεμβλήματα ή αποστατικά.
Μετά την τοποθέτηση της πόρτας/παραθύρου πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε αυτά να
λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα
5.5.3.2 Κατασκευαστικός αρμός μεταξύ πόρτας /παραθύρου και δομικού στοιχείου
Το μέγεθος του αρμού εξαρτάται από το μέγεθος του παράθυρου και τις διαστάσεις των προφίλ που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πόρτας /παραθύρου. Ο αρμός θεωρείται απαραίτητος, αλλά
εφιστάται η προσοχή στην στερέωση, την θερμομόνωση και την στεγανότητά του. Αρμό πρέπει να έχουν
όλες οι πόρτες/παράθυρα, είτε η κάσα έχει "φτερό", είτε όχι.
5.5.3.3 Μαστίχες σφράγισης αρμών
Εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασών των πορτών /παραθύρων με τους τοίχους
και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.
5.5.4

Συστήματα στερέωσης

Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση και επαρκούς αντοχής για τα
φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν.

5.6

Στεγανοποίηση μεταξύ κατασκευής από συνθετικά υλικά και κτιρίου

Η σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της κατασκευής από συνθετικά υλικά εξασφαλίζει την ορθή
λειτουργία της. Μια ελλιπής στεγανοποίηση είναι συχνά η κύρια αιτία των ζημιών που εμφανίζονται στο
κτίριο. Οι σημαντικότερες λειτουργίες της στεγανοποίησης είναι:
-

Αεροστεγανότητα.

-

Ηχομόνωση

-

Θερμομόνωση
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Υδατοστεγανότητα.

Το μονωτικό υλικό πρέπει να μπορεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις του αρμού μεταξύ της κατασκευής από
συνθετικά υλικά και των δομικών στοιχείων (παραμορφωσιμότητα υλικού πλήρωσης).
Τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόρτες και παράθυρα και να επιτρέπουν
παραμόρφωση λόγω συστολοδιαστολών, να έχουν την απαιτούμενη αντοχή σε γήρανση και να μην
ρηγματώνονται κατά τον κύκλο ζωής της κατασκευής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσφυση του μονωτικού υλικού στις επιφάνειες εφαρμογής
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του μονωτικού υλικού. Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του
αρμού το μονωτικό υλικό πρέπει να συγκολληθεί καλά στην επιφάνεια. Σε περίπτωση αποκόλλησης του
υλικού από τις παρειές, ο αρμός παύει να είναι στεγανός.
Ως μέσα στεγάνωσης, εκτός από τους ειδικούς αρμόστοκους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
εμποτισμένες ταινίες από αφρώδη πολυουραιθάνη με ανοικτή δομή κυψελών.
Σε μεγάλους αρμούς (ανοίγματος πάνω από 20 mm) και για συστήματα τοιχοποιίας με πολλαπλά κελύφη
συνιστάται η χρήση μονωτικών ταινιών από κατάλληλα υλικά ή συνδυασμού υλικών για τέτοιες εφαρμογές.

5.7

Προστασία

Κατά την τοποθέτηση των πορτών / παραθύρων από u-PVC και μέχρι την παράδοση του έργου θα
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των πορτών /παραθύρων. Μετά την τοποθέτηση και
παραλαβή των πορτών/ παραθύρων, η προστασία τους από τις επόμενες εργασίες αποτελεί αντικείμενο της
σύμβασης του έργου.
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα για την έγκαιρη απομάκρυνση των προστατευτικών ταινιών (φιλμ),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τον προμηθευτή του συστήματος.

6. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Ο κύριος του έργου μπορεί να διενεργεί έλεγχο είτε στο εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή, είτε στο
εργοτάξιο, για την διαπίστωση ότι τα υλικά, οι εργασίες και οι ανοχές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής
Τα παράθυρα και οι πόρτες κρίνονται μη αποδεκτά όταν διαπιστώνεται ότι:
α)

Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου (σχέδια, περιγραφές, σήμανση CE, οδηγίες
για καθαρισμό και συντήρηση)

β)

Δεν τηρούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος συνθετικών
υλικών και εν γένει οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων από συνθετικά υλικά

γ)

Δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των υλικών,
την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες
κατασκευής και τοποθέτησης

δ)

Απουσιάζει η δηλούμενη τιμή της θερμοπερατότητας (Uw) στην ετικέτα σήμανσης CE και στην
δήλωση επιδόσεων για κτίρια που εμπίπτουν στον ΚΕΝΑΚ (που στην περίπτωση αυτή πρέπει να
ανταποκρίνεται στα καθοριζόμενα από τον ΚΕΝΑΚ όρια για την κλιματική ζώνη του έργου).

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε παράθυρο και πόρτα που έχει
κριθεί ως μή αποδεκτό με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς δικαίωμα επιπλέον αποζημίωσης.
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6.2
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Ανοχές

α)

Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.

β)

Απόκλιση στις κάσες: 2 ‰.

γ)

Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές,
χειρολαβές δεν θα γίνεται αποδεκτή, εκτός από τις προβλεπόμενες και δηλούμενες από τον
προμηθευτή των εξαρτημάτων.

δ)

Οι ανοχές στα τυποποιημένα παράθυρα και πόρτες θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των
κατασκευαστών τους.

ε)

Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες και στρεβλώσεις («πέτσικα») βάσει των ΕΝ13022-1 και
ΕΝ13022-2, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.

στ) Τα θυρόφυλλα, όταν είναι ανοικτά, θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος)
με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο 1 mm.

7. Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση των πορτών και παραθύρων από συνθετικά υλικά, πλήρως εγκατεστημένων και
λειτουργούντων, γίνεται είτε σε τετραγωνικά μέτρα (m2), είτε σε τεμάχια ανά τύπο, ανάλογα με τη μελέτη και
τη σύμβαση του έργου με βάση την λειτουργία και το σύστημα συνθετικών υλικών.
Η επιφάνεια επιμέτρησης ορίζεται από το εξωτερικό περίγραμμα της κάσας. Στα παράθυρα/πόρτες χωρίς
κατωκάσι, το κάτω όριο ορίζεται από το κατώφλι.
Στις ανά τετραγωνικό μέτρο επιμετρούμενες εργασίες πλήρους κατασκευής πορτών/παραθύρων από
συνθετικά υλικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α)

Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των πορτών/παραθύρων σε οποιαδήποτε
επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα
οριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης.

-

Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών /παραθύρων,
πλαισίων, κτλ

-

Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών
πλήρωσης αρμών, κτλ

-

Η εργοστασιακή βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου

γ)

Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και
δοκιμών, εφ’ όσον προβλέπεται από την σύμβαση του έργου και αναφέρεται σε συμβατικά τεύχη
αυτού.

δ)

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

ε)

Τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
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Τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας/παραθύρου
(μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και απλές χειρολαβές θυρών)
περιλαμβάνονται στην τιμή. Ειδικά εξαρτήματα λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς, μπάρες πανικού,
αυτοματισμοί κλπ) μπορούν να επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως ανεξάρτητα άρθρα ή να περιλαμβάνονται στην
τιμή παραθύρου / πόρτας από συνθετικά υλικά αναλόγως των καθοριζομένων στα συμβατικά τεύχη του
έργου.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας
Α.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

Α.2.2 Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345
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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ρινίσματα από τα μηχανήματα κοπής. Απαγορεύεται αυστηρά ο
οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ) Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

Α.2.3 Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ρεύματος
στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να
ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής
εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.
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[1] Κανονισμός 2016/364/ΕΕ της 1ης Ιουλίου 2015 για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση
τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] Κανονισμός 305/2011/ΕΕ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και το διορθωτικό επ' αυτού, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ L 103, 12.4.2013, p.10)
[3] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 568/2014 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2014,
για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας
της επίδοσης των δομικών προϊόντων
[4] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 574/2014 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2014 ,
για την τροποποίηση του παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την
κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα
[5] KENAK
ισχύει.

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 2367/Β`/12.7.2017), όπως εκάστοτε

[6] ΚΥΑ 36259/1757/Ε103//23.08.2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) Μέτρα, όροι και προγράμματα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
[7] Πρότυπα μεθόδων δοκιμής και ταξινόμησης
ΕΛΟΤ ΕΝ 12207

Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση -- Windows and doors
- Air permeability - Classification.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1026

Παράθυρα και πόρτες – Διαπερατότητα αέρα - Μέθοδος δοκιμής -- Windows
and doors - Air permeability - Test methods.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12208

Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση -- Windows and
doors - Watertightness - Classification.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1027

Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής -- Windows
and doors - Water tightness - Test methods.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12210

Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση -Tαξιvόμηση -- Windows
and doors - Resistance to wind load -Classification.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12211

Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής, -Windows and doors - Resistance to wind load - Test methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 1192

Πόρτες – Ταξινόμηση των απαιτήσεων της μηχανικής αντοχής -- Doors Classification of strength requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 12219

Πόρτες - Κλιματικές επιδράσεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση -- Doors Climatic
influences - Requirements and classification.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1191

Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση σε επαναλαμβανόμενα ανοίγματα και
κλεισίματα - Μέθοδος δοκιμής -- Windows and doors - Resistance to repeat
opening and closing -Test method.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12216

Εξώφυλλα, εξωτερικές περσίδες, εσωτερικές περσίδες - Ορολογία,
γλωσσάριο και ορισμοί - Ορολογία -- Shutters, external blinds, internal blinds
- Terminology, glossary, and definitions.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1522

Παράθυρα, πόρτες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση - Απαιτήσεις
και ταξινόμηση -- Windows, doors, shutters and blinds - Βullet resistance
Requirements and classification

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ EN ISO 10077-1 Θερμική επίδοση παραθύρων, θυρών και παραθυροφύλλων (παντζούρια) Υπολογισμός θερμοπερατότητας - Μέρος 1 : Γενικά -- Thermal performance
of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part
1: General
ΕΛΟΤ EN ISO 10077-2 Θερμική επίδοση παραθύρων, θυρών και παραθυροφύλλων (παντζούρια) Υπολογισμός θερμικής μετάδοσης - Μέρος 2: Αριθμητική μέθοδος για
πλαίσια -- Thermal performance of windows, doors and shutters Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames
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ΕΛΟΤ ΕΝ 949

Παράθυρα, πόρτες, περσίδες και σκιάδια πετασμάτων - Προσδιορισμός της
αντίστασης θυρόφυλλου σε κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα -- Windows
and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the
resistance to soft and heavy body impact for doors.

ΕΛΟΤ ΕΝ 107

Μέθοδοι δοκιμών παραθύρων - Μηχανική δοκιμή -- Methods of testing
windows - Mechanical test

ΕΛΟΤ ΕΝ 947

Ανοιγόμενες και περιστρεφόμενες πόρτες - Προσδιορισμός της αντίστασης σε
κατακόρυφο φορτίο -- Hinged or pivoted doors - Determination of the
resistance to vertical load

ΕΛΟΤ ΕΝ 948

Ανοιγόμενες ή περιστρεφόμενες πόρτες - Προσδιορισμός της αντοχής σε
στατική στρέψη -- Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance
to static torsion

ΕΛΟΤ ΕΝ 1294

Θυρόφυλλα - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε συνθήκες μεταβολής
υγρασίας σε διαδοχικά ομοιόμορφα κλίματα -- Door leaves - Determination of
the behavior under humidity variation in successive uniform climates

ΕΛΟΤ ΕΝ 1529

Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα - Κατηγορίες
ανοχών -- Doors leaves- Height, width, thickness and squareness.
Tolerance classes.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1530

Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών -- Doors
leaves - General and local flatness - Tolerance classes

ΕΛΟΤ ΕΝ 950

Θυρόφυλλα - Προσδιορισμός αντίστασης σε κτύπημα σκληρού σώματος -Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact.

ΕΛΟΤ ΕΝ 951

Θυρόφυλλα - Μέθοδος μέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και
ορθογωνικότητας -- Door leaves - Method for measurement of height, width,
thickness and squareness.

ΕΛΟΤ ΕΝ 952

Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος μέτρησης -- Door
leaves - General and local flatness -Measurement method.

ΕΛΟΤ ΕΝ 130

Μέθοδοι δοκιμής για πόρτες - Δοκιμή για τη μεταβολή της ακαμψίας των
θυροφύλλων που υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη στρέψη -- Methods of
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testing doors - Test for the change in stiffness of the door leaves by repeated
torsion
ΕΛΟΤ ΕΝ 12194

Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασμένοι χειρισμοί Μέθοδοι δοκιμής -- Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test
methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 1932

Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεμοπίεση - Μέθοδοι δοκιμών
και κριτήρια επιδόσεων -- External blinds and shutters - Resistance to wind
loads - Method of testing and performance criteria

ΕΛΟΤ ΕΝ 1933

Εξωτερικές περσίδες - Αντοχή σε φορτίο οφειλόμενο σε συσσώρευση νερού Μέθοδος δοκιμής -- Exterior blinds -Resistance to load due to water
accumulation - Test method.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12835

Στεγανά εξώφυλλα - Δοκιμή αεροπερατότητας -- Airtight shutters - Air
permeability test

ΕΛΟΤ ΕΝ 12519

Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία -- Windows and pedestrian
doors. Terminology

ΕΛΟΤ EN 12608-1

Διατομές από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) για την
κατασκευή παραθύρων και θυρών - Ταξινόμηση, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής - Μέρος 1: Μη επικαλυμμένα προφίλ PVC-U με ανοιχτόχρωμες
επιφάνειες -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the
fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test
methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces

ΕΛΟΤ EN 10346

Επικαλυμμένα χαλύβδινα πλατέα προϊόντα, συνεχούς εμβάπτισης εν θερμώ
για ψυχρή διαμόρφωση - Τεχνικοί όροι παράδοσης -- Continuously hot-dip
coated steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

ΕΛΟΤ ΕΝ 10143

Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ Ανοχές διαστάσεων και σχήματος -- Continuously hot-dip coated steel sheet
and strip - Tolerances on dimensions and shape

[8] Πρότυπα σχετικά με τους υαλοπίνακες
ΕΛΟΤ ΕΝ 13022-1

Ύαλος για δομική χρήση - Επικολλημένα υαλοστάσια - Μέρος 1: Προϊόντα
υάλου για συστήματα επικολλημένων υαλοστασίων (αυτοφερόμενα ή μη) -Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for
structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic
and multiple glazing

ΕΛΟΤ ΕΝ 13022-2

Ύαλος για δομική χρήση - Επικολλημένα υαλοστάσια - Μέρος 2: Κανόνες
συναρμολόγησης -- Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2:
Assembly rules

ΕΛΟΤ ΕΝ 1096-4

Ύαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - Μέρος 4: Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος -- Glass in building - Coated glass - Part
4: Evaluation of conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 1279-5

Υαλος για δομική χρήση - Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων - Μέρος 5:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης -- Glass in building - Insulating glass units Part 5: Evaluation of conformity
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 12150-2

Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη νάτριο-άσβεστο-πυριτική
ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος -Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part
2: Evaluation of conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 13024-2

Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική ύαλος
ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος -Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2:
Evaluation of conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 14321-2

Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη ύαλος ασφαλείας με βάση
πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος -- Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate
safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN ISO 12543-2 Ύαλος για δομική χρήση - Πολυστρωματική ύαλος και πολυστρωματική
ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: Πολυστρωματική ύαλος ασφαλείας -- Glass in
building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated
safety glass (ISO 12543-2:1998)
[9] ΕΤΕΠ σχετικές με τους υαλοπίνακες
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01

Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες -- Single layer and
laminated glass glazing

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό -- Insulated (double)
glazing

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03

Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα -Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00

Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας -- Glass doors made of security
glass
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-02:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
εκπονήθηκε από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν
το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 εγκρίθηκε
την 2017-11-09 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους υδραυλικούς υποδοχείς
AμεΑ, την εγκατάστασή τους σε χώρους υγιεινής Ατόμων με Αναπηρίες κτιρίων γενικής δημόσιας χρήσης,
την σύνδεσή τους με τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης και την ενσωμάτωση σε αυτά των κάθε σχήματος
και είδους ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων καθώς και των απαιτούμενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης
κ.λπ., ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εγκατάσταση για τους κά θε είδους υποδοχείς.
Θέματα διαστασιολόγησης και σχεδιασμού χώρων υγιεινής για Άτομα με Αναπηρίες ρυθμίζονται με τον
ν.4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΝΟΚ) και τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας
για Όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στις οποίες παραπέμπει ο
ΝΟΚ για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που αφορούν στην προσβασιμότητα υποδομών στα άτομα με
αναπηρίες.
Προκειμένου για χώρους διαμονής ή/και νοσηλείας Ατόμων με Αναπηρίες σε ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ.
ειδικές εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας) ενδεχομένως απαιτούνται υδραυλικοί υποδοχείς ειδικού τύπου
που δεν περιγράφονται στην παρούσα ελληνική τεχνική προδιαγραφή.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ΕΛΟΤ ΕΝ 33

Λεκάνες WC και λεκάνες WC με δοχείο πλύσεως - Διαστάσεις σύνδεσης -- WC
pans and WC suites - Connecting dimensions

ΕΛΟΤ EN 35

Πυγολουτήρες (μπιντέ) με στήριξη στο δάπεδο και στο τοίχο και με εξωτερική
μόνον παροχή νερού πάνω από το χείλος του - Διαστάσεις συνδέσεως -Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply - Connecting dimensions

ΕΛΟΤ EN 232

Λουτήρες - Διαστάσεις συνδέσεως -- Baths - Connecting dimensions

ΕΛΟΤ EN 251

Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουζιέρες) - Διαστάσεις συνδέσεως -- Shower trays Connecting dimensions

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Οι υδραυλικοί υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών είναι σύμφωνα με αυτόν. Συνοδεύονται από τη
δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα
με το άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών
Προτύπων που αναφέρονται στο κεφ. 2.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων
τα παρακάτω:
x

Για τοποθέτηση επί του δαπέδου.
-

x

x

x

Λεκάνες αποχωρητηρίου (WC) καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, πίσω ή κάτω απορροής με
καπάκι.

Για επίτοιχη τοποθέτηση.
-

Νιπτήρες.

-

Δοχεία πλύσεως λεκανών WC.

Για τοποθέτηση εντός του τοίχου.
-

x

Ατόμων με Αναπηρίες είναι

Δοχεία πλύσεως λεκανών WC.

Για ενσωμάτωση εντός του δαπέδου.
-

Λουτήρες καθήμενου τύπου (μπανιέρες).

-

Λουτήρες δαπέδου (ντουζιέρες).

Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, για σύνδεση των ειδών υγ ιεινής με την εγκατάσταση της ύδρευσης
και της αποχέτευσης.
-

Πάσης φύσεως σωλήνες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

-

Ενσωματούμενα σιφώνια.

Όλα τα είδη υγιεινής νοούνται πλήρη με όλα τα παρελκόμενά τους. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι
κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέτες, κ.λπ. θα είναι κατασκευασμένα από
ορείχαλκο με τελική επιχρωμίωση και με λουστραρισμένη επιφάνεια.
Τα είδη κρουνοποιίας αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Προδιαγραφή.
4.1.1 Λεκάνες Ατόμων με Αναπηρίες
Οι λεκάνες W.C. θα είναι καθήμενου τύπου από πορσελάνη, λευκού χρώματος. Οι λεκάνες θα πρέπει να
παρέχουν την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης από άτομα σε αμαξίδια. Για τον σκοπό αυτό η λεκάνη θα
έχει:
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-

Σχήμα με όσο γίνεται πιο ομαλές καμπύλες.

-

Βάση στήριξης στο δάπεδο με όσο γίνεται πιο μικρό μέγεθος και τοποθετημένη στο πίσω μέρος,
ώστε να δίνει ένα τελικό σχήμα στην λεκάνη με το πάνω μέρος της να εξέχει όσο γίνεται
περισσότερο.
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Οι λεκάνες θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν έτσι ώστε:
Το εμπρός μέρος της λεκάνης να απέχει από τον τοίχο τουλάχιστον 70 cm.

-

Το ύψος της λεκάνης από το τελειωμένο δάπεδο του χώρου να είναι 45cm.

-

Η λεκάνη να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 30cm από την επιφάνεια του καλύμματος αυτής. Ένα
καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την
υποκαταστήσει.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι λεκάνες της κατηγορίας αυτής θα συνοδεύονται από τα παρακάτω εξαρτήματα:
-

Βαλβίδα πλύσεως ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με μοχλό ή κομβίο χειρισμού αυτόματης
επαναφοράς, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 1,2 bar και χαμηλή στάθμη θορύβου (<20 db).
Επιθυμητή είναι η χρήση πνευματικής βαλβίδας, σε απομακρυσμένη από το δοχείο θέση, για
εύκολο χειρισμό από τον καθισμένο χρήστη.

-

Κάλυμμα λεκάνης υπερβαρέως τύπου, αποδεδειγμένα ειδικής κατασκευής για άτομα με
αναπηρίες, ώστε να έχει την απαιτούμενη μηχανική αντοχή, σταθερότητα και στέρεη προσαρμογή
στην λεκάνη. Ένα πτυσσόμενο και ένα σταθερό βραχίονα εκατέρωθεν της λεκάνης για την
υποστήριξη του καθήμενου ατόμου, διαμέτρου 30-40mm (1½΄΄ περίπου) και μήκους 75cm, η άνω
επιφάνεια των οποίων τοποθετείται στα 70cm από την επιφάνεια του τελειωμένου δαπέδου. Ο
πτυσσόμενος βραχίονας τοποθετείται πάντα από την πλευρά προσέγγισης του αμαξιδίου. Και οι
δύο βραχίονες στερεώνονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση τουλάχιστον
100kg.

4.1.2 Νιπτήρες Ατόμων με Αναπηρίες
Οι νιπτήρες θα είναι λευκοί από πορσελάνη, θα έχουν κατάλληλο σχήμα με μικρή εσοχή στο πρόσθιο μέρος
και στρογγυλεμένες γωνίες. Οι νιπτήρες θα πληρούν τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις και θα παρέχουν τις
παρακάτω διευκολύνσεις στους χρήστες:
(α) Δυνατότητα εύκολης προσέγγισης του νιπτήρα από άτομα σε αμαξίδια. Για τον σκοπό αυτό ο
νιπτήρας θα έχει:
-

Το μικρότερο δυνατό βάθος λεκάνης (όχι μεγαλύτερο των 12,5-15 cm), ώστε να αφήνει όσο
γίνεται περισσότερο χώρο από κάτω για τα πόδια του ατόμου που θα τον χρησιμοποιήσει.Η
κάτω επιφάνεια του νιπτήρα τοποθετείται σε 70cm από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου,
ο δε χώρος κάτω από τον νιπτήρα παραμένει ελεύθερος (ο νιπτήρας σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να διαθέτει κολώνα).

-

Λεκάνη κατάλληλου σχήματος που θα είναι πιο φαρδιά στην μπροστινή πλευρά, όπου θα
διαμορφώνεται εσοχή προς το στήθος του χρήστη.

-

Τοποθέτηση της βαλβίδας εκκενώσεως στο πίσω μέρος του νιπτήρα όσο γίνεται πιο κοντά στον
τοίχο.

(β) H ανάρτηση και η στήριξή του νιπτήρα, θα πρέπει να αντέχουν σε κατακόρυφη φόρτιση 100 kg
τουλάχιστον επειδή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πολλές φορές μπορεί να στηριχθούν σ’
αυτόν.
(γ) Σύνδεση όλων των υδραυλικών σωληνώσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) με εύκαμπτους και
θερμομονωμένους κατά περίπτωση σωλήνες για την προστασία των ποδιών των ατόμων σε
αμαξίδια.
4.1.3 Λουτήρες καθημένου τύπου (μπανιέρες) Ατόμων με Αναπηρίες
Οι λουτήρες (μπανιέρες) θα είναι λευκοί από πορσελάνη και θα έχουν ορθογωνικό σχήμα με στρογγυλεμένες
γωνίες. Οι λουτήρες θα πληρούν τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις και θα παρέχουν διευκολύνσεις στους
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χρήστες, δηλαδή την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης του λουτήρα από άτομα σε αμαξίδια. Για τον σκοπό
αυτό:
x

Θα έχει σταθερούς βραχίονες για την στήριξη του χρήστη, στερεωμένους στους πλευρικούς
τοίχους κατάλληλα ώστε να μπορούν να αντέχουν φόρτιση τουλάχιστον 100kg.

x

Στο ένα άκρο του λουτήρα θα κατασκευάζεται μόνιμο «πεζούλι», πλάτους 40cm, στο οποίο
μεταφέρεται ο χρήστης αμαξιδίου για να ολισθήσει στον λουτήρα ή να εξέλθει από αυτόν, ή θα
προβλέπεται κατάλληλο κάθισμα δυνάμενο να στηριχθεί στις επιμήκεις πλευρές του λουτήρα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το άνω μέρος του λουτήρα και το «πεζούλι» θα βρίσκονται σε ύψος αντίστοιχο του καθίσματος του
αναπηρικού αμαξιδίου.Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αποφυγή δημιουργίας αρμών μεταξύ
τους που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
4.1.4 Λουτήρες δαπέδου (ντουζιέρες) Ατόμων με Αναπηρίες
Για τη διαμόρφωση λουτήρων δαπέδου (ντουζιερών) Ατόμων με Αναπηρίες απα γορεύεται η τοποθέτηση
ντουζιέρας, τυποποιημένης ή χτιστής, καθώς και η υπερύψωση ή το βύθισμα του δαπέδου και η κατασκευή
οποιουδήποτε τύπου περιζώματος για τον καθορισμό του χώρου του λουτήρα, γιατί αποτελούν εμπόδιο για
άτομα σε αμαξίδιο και είναι επικίνδυνα για τα εμποδιζόμενα άτομα.
Ο χώρος του ντους θα είναι συνεπίπεδος με το υπόλοιπο δάπεδο, η ομαλή δε απορροή του ύδατος θα
εξασφαλίζεται με την διαμόρφωση κλίσεων που θα οδηγούν σε σιφώνι. Ο λουτήρας που διαμορφώνεται κατά
τον τρόπο αυτό :
-

Θα διαθέτει κατάλληλο αναδιπλούμενο κάθισμα στερεωμένο στον τοίχο με την άνω επιφάνειά
του σε ύψος 50cm από την επιφάνεια του τελειωμένου δαπέδου κατά τρόπο που να μπορεί να
δεχθεί φόρτιση τουλάχιστον 100kg.

-

Θα έχει εσωτερική επιφάνεια δαπέδου με αντιολισθητική επεξεργασία, ώστε να προστατεύει από
γλιστρήματα όσους χρήστες έχουν δυνατότητα όρθιας στάσης.

-

Θα έχει σταθερούς βραχίονες για την στήριξη του χρήστη που τοποθετούνται οριζόντια και
κατακόρυφα σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο . Το μέγιστο ύψος για το επάνω μέρος της
κατακόρυφης χειρολαβής είναι 1.80μ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι στρογγυλής διατομής
και έχουν διάμετρο 30 - 40 mm (1½΄΄ περίπου) και στερεώνονται κατάλληλα ώστε να μπορούν
να αντέχουν φόρτιση τουλάχιστον 100kg.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Οι υδραυλικοί υποδοχείς φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων
καταρτισμένη από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ
EEL159/41/28.05.2014). Η δήλωση επιδόσεων περιλαμβάνει τις επιδόσεις των ουσιωδών χαρακτηριστικών
που υποδεικνύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού εναρμονισμένου πρότυπου (Παράρτημα ΖΑ).
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υδραυλικών υποδοχέων είναι τα εξής:
Υλικά υαλώδους πορσελάνης
Η πορσελάνη ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και αντοχής της εξωτερικής
επιφάνειας. Είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υλικό για τους υδραυλικούς υποδοχείς.
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Χυτοσίδηρος
Ο χυτοσίδηρος, υλικό υψηλής αντοχής στην διάβρωση, χρησιμοποιείται στην κατασκευή ειδών υγιεινής
ανθεκτικών στα αλκαλικά διαλύματα. Οι χυτοσιδηροί υποδοχείς πρέπει να είναι επισμαλτωμένοι.
Χαλυβδοελάσματα
Οι υποδοχείς από μη ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα πρέπει να είναι επισμαλτωμένοι για να επιτευχθεί η
απαιτούμενη αντοχή σε διάβρωση.
Ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υποδοχείς από εν ψυχρώ διαμορφωμένα ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα μπορεί να χρησιμοποιούνται χωρίς
άλλη επεξεργασία επιφανείας.
Συνθετικά υλικά – πλαστικά
Τα ακρυλικά θερμοσκληρυνόμενα υλικά αποτελούν την πρώτη ύλη για χύτευση σε καλούπια μερικών
υδραυλικών υποδοχέων σε προκατασκευασμένη μορφή. Είναι ανθεκτικά σε αλκαλικά διαλύματα και
αραιωμένα οξέα, αλλά δεν παρουσιάζουν αντοχή σε ξυσίματα.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, ρωγμών, φθοράς ή αδυναμίας στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. 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, που θα προκαλούσε ομοίως
κακώσεις στα ως άνω υλικά. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι
επιδράσεων, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του Υδραυλικού.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης υδραυλικών υποδοχέων Ατόμων με Αναπηρίες
x

Οι στηρίξεις σε συνδυασμό με τις συνδέσεις θα επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

x

Πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία (αναμονές σύνδεσης αποχέτευσης και ύδρευσης)
προ της κατασκευής του τελικού δαπέδου, ώστε κατά την τελική φάση να τοποθετηθούν και
συνδεθούν οι υδραυλικοί υποδοχείς.

x

Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρησιμοποίησή τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή
αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την
καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

x

Όλα τα είδη υγιεινής, πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.
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x

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Προδιαγραφής.
Επίσης, οδηγίες στερέωσης αναφέρονται και από τους κατασκευαστές.

x

Τα είδη μίας και της ιδίας κατηγορίας (π.χ. είδη πορσελάνης ή οι πάνω σ’ αυτά δικλείδες κ.λπ.) θα
είναι προέλευσης του ιδίου εργοστασίου κατασκευής και της ίδιας ποιοτικής στάθμης. Αποκλείεται
η χρήση ειδών της ιδίας κατηγορίας με διαφορετική προέλευση.

x

Ειδικά η εγκατάσταση και η προσαρμογή του στομίου κάθε υποδοχέα προς τον οχετό
αποχέτευσης θα γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεση του υποδοχέα χωρίς τον κ ίνδυνο
να σπάσει. Στους περισσότερους υποδοχείς τούτο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ειδικών
ελαστικών παρεμβυσμάτων-δακτυλίων που εξασφαλίζουν και συναρμογή και απόλυτη
στεγανότητα.

x

Η καταλληλότητα των υδραυλικών υποδοχέων προϋποθέτει την κατασκευή τους (υλικό και
διαμόρφωση) έτσι ώστε να πληρούν κατ' ελάχιστον τους εξής όρους:
α. Να είναι ανθεκτικοί στις μηχανικές φορτίσεις που από την χρήση τους υφίστανται, ώστε να
μην θραύονται, ρηγματώνονται ή παραμορφώνονται
β. Να έχουν επιφάνειες λείες και όχι απορροφητικές ώστε να μην κατακρατούν υπολείμματα
ακαθαρσιών και να καθαρίζονται εύκολα
γ. Να έχουν αντοχή στα οξέα και στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης στην θερμοκρασία του
περιβάλλοντος
δ. Να έχουν τις τυποποιημένες διαστάσεις σύνδεσης με τα υποστηρικτικά τους δίκτυα,
σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 33, ΕΛΟΤ ΕΝ 35, ΕΛΟΤ ΕΝ 232, ΕΛΟΤ ΕΝ
251 κ.λπ.).

5.3. Τρόπος εγκατάστασης υδραυλικών υποδοχέων
5.3.1 Γενικά
Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε η απορροή των προς αποχέτευση υγρών
και των στερεών που μεταφέρονται από αυτά να συντελείται έτσι, που να αποκλείει την οποιαδήποτε
απόθεση των στερεών υλών μέσα σ’ αυτούς.
Ειδικά συνδετικά τεμάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις των ειδών υγιεινής με τις σωληνώσεις
αποχέτευσης.
Εάν για την στήριξη χρησιμοποιηθούν οικοδομικά υλικά, ως υλικά σταθεροποίησης επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο τσιμεντοειδή.
Σύνδεση με σωληνώσεις ύδρευσης θα γίνεται με εύκαμπτα τεμάχια.
5.3.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου Ατόμων με Αναπηρίες
Η λεκάνη θα είναι καθήμενου τύπου όπως καθορίσθηκε προηγουμένως και θα φέρει σιφώνι που η χάραξή
του θα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει την έκπλυση. Το βάθος της οσμοπαγίδας (κόφτρα) θα είναι
τουλάχιστον 5 cm, ώστε να μην προξενείται κάθοδος της στάθμης ασφαλείας σε περιπτώσεις που η χρήση
είναι μικρή ή σε αραιά χρονικά διαστήματα. Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα
παρεμβύσματα, το δοχείο πλύσης και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής.
Για τις λεκάνες Ατόμων με Αναπηρίες ως προς την εγκατάστασή τους και την σύνδεσή τους με τα
υποστηρικτικά δίκτυα ισχύουν τα ίδια όπως και στις κοινές λεκάνες καθημένου τύπου.
Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο σε στόμιο για τον σωλήνα
νερού έκπλυσης. Το νερό έκπλυσης, ερχόμενο από το δοχείο πλύσης που βρίσκεται πάνω από στόμιο
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εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνιο της λεκάνης και μόνο μια μικρή
ποσότητά του με την βοήθεια λαιμού, προς τις παρειές της λεκάνης. Η διάμετρος εξόδου του σιφωνίου θα
είναι εσωτερικά τουλάχιστον 80 mm και εξωτερικά 100 mm. Το στόμιο εξόδου του σιφωνίου μπορεί να είναι
εξωτερικό (πίσω ή πλάγιο) ή κεκαμμένο (κατακόρυφο) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και θα
φέρει στόμιο αερισμού.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η τοποθέτηση της λεκάνης αποχωρητηρίου γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού
δαπέδου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση της λεκάνης κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης και αερισμού. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με σταθερά
καπάκια αποκλειομένων ως καλυμμάτων των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων πολυστερινών,
μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του δαπέδου.

x

Θα είναι γνωστή (από την Μελέτη) η θέση εκροής των υγρών, δηλαδή "πίσω" ή "κάτω" απορροής,
ώστε να κατασκευαστεί με κατάλληλη διαμόρφωση (θέση και μήκος) η αναμονή σύνδεσης του
δικτύου αποχέτευσης.

Η λεκάνη θα τοποθετηθεί ελεύθερη και δεν θα εφάπτεται με κανέναν τοίχο. Θα τοποθετηθεί εγκάρσια και
απόσταση 15 – 25 cm από τον τοίχο επί του οποίου θα στηριχθεί η βαλβίδα πλύσεως, έτσι ώστε να μείνει
χώρος για το εύκολο μοντάρισμά της με τους αγωγούς που έρχονται από την αποχέτευση και το δίκτυο για
την πλύση.
Τέλος, σταθεροποιείται στο δάπεδο με τους κοχλίες στήριξης που την συνοδεύουν και με το αντίστοιχο
παρέμβυσμα, που τελικά επιχρίεται στον αρμό του με τσιμεντοειδές ή πλαστικό υλικό συγκόλλησης. Θα δοθεί
προσοχή, ώστε οι βίδες να σφιχτούν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί το τελικό
σφίξιμο, γιατί αν οι τρύπες δεν είναι καλές ή γίνει ανομοιόμορφο σφίξιμο, μπορεί να δημιουργηθούν τάσεις
που δυνατόν να σπάσουν την λεκάνη. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών
στήριξης να μην παραμένουν "κρυφές" πλευρές τους, που δημιουργούν προβλήματα καθαρισμού και άρα
υγιεινής.
Η στερέωση της λεκάνης με τσιμεντοκονίαμα στο δάπεδο απαγορεύεται, διότι είναι δυνατόν να σπάσει η
λεκάνη εξ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικ ών, πορσελάνης και τσιμεντοκονιάματος και των
τάσεων που αναπτύσσονται.
5.3.3 Λουτήρες καθημένου τύπου (μπανιέρα) Ατόμων με Αναπηρίες
Οι λουτήρες θα έχουν στόμιο απορροής στον πυθμένα με ελαστική τάπα, που θα συγκρατείται από
χρωμιωμένη αλυσίδα καθώς και στόμιο υπεχείλισης λίγο πιο κάτω από το άνω όριό της.
Το στόμιο υπερχείλισης θα συνδέεται με τον αποχετευτικό σωλήνα του πυθμένα και οπωσδήποτε προ της
οσμοπαγίδας.
Η τοποθέτηση του λουτήρα γίνεται πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού δαπέδου και του
τοίχου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση του λουτήρα κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης.

x

Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών δικτύων.

. Στην μία εκ των επιμήκων πλευρών τοποθετούνται τα είδη κρουνοποιίας για την παροχή κρύου και ζεστού
νερού.
Οι λουτήρες τοποθετούνται στην θέση εγκατάστασής τους μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και έχει ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η στήριξή τους επί του δαπέδου με ιδιαίτερη
προσοχή, ώστε να μην φορτίζεται η αποχετευτικός σωλήνας που βρίσκεται στον πυθμένα από το βάρος των
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ατόμων που θα τους χρησιμοποιούν. Παράλληλα, η στήριξη αυτή πρέπει να είναι σταθερή και για τον λόγο
αυτό αποκλείεται η απλή τοποθέτηση τούβλων, χωρίς συνδετική τσιμεντοκονία.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής και της υπερχείλισής
της μέσω σταθερών σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων. Στην αποχέτευση, εφ' όσον οδηγείται άμεσα π ρος
το αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεμβάλλεται σιφώνιο που θα λειτουργεί ως οσμοπαγίδα, αλλιώς θα οδηγείται
σε σιφώνιο δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση των
συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.
Τέλος, καλύπτεται το στόμιο εκροής με σταθερό κάλυμμα και σκεπάζεται ολόκληρη η επιφάνεια του λουτήρα
με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να μην τραυματιστεί ή καταστραφεί η επιφάνειά του κατά την
διάρκεια κατασκευής του περιτοιχίσματος και του τελικού δαπέδου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση μεταξύ του λουτήρα και των περιμετρικών οικοδομικών στοιχείων
(τοίχων, δαπέδων κ.λπ.) κατά την κατασκευή της τελικής επένδυσης.
5.3.4 Λουτήρες δαπέδου (ντουζιέρες) Ατόμων με Αναπηρίες
Οι ντουζιέρες ατόμων με αναπηρίες έχουν στόμιο απορροής σε θέση που εξασφαλίζεται η πλήρης
αποχέτευση των υγρών.
Η διαμόρφωση της ντουζιέρας γίνεται πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού δαπέδου και του
τοίχου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης η ακριβής
θέση και διαστάσεις της ντουζιέρας ώστε να εξυπηρετείται σε αυτή άτομο σε αμαξίδιο.

x

Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών δικτύων.

Η διαμόρφωση της ντουζιέρας ατόμων με αναπηρίες γίνεται στην επιλεγείσα θέση, μόλις ολοκληρωθεί η
κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και ελεγχθεί η στεγανότητά του.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής της μέσω σταθερών
σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων. Στην αποχέτευση της ντουζιέρας, εφ' όσον οδηγείται άμεσα προς το
αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεμβάλλεται σιφώνιο που θα λειτουργεί ως οσμοπαγίδα, αλλιώς θα οδηγείται σε
σιφώνιο δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση των
συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.
Γίνεται κατάλληλη στεγάνωση στον πάτο της ντουζιέρας και στα πλευρικά τοιχώματα για 10 cm περίπου από το
δάπεδο πριν τοποθετηθούν πλακίδια στον χώρο της ντουζιέρας και ακολουθεί η επίστρωση των πλακιδίων.
Τέλος, καλύπτεται το στόμιο εκροής με σταθερό κάλυμμα.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση της ντουzιέρας και των περιμετρικών οικοδομικών στοιχείων
(τοίχων, δαπέδων κ.λπ.) , στην διασφάλιση της αντιολισθηρότητας των υλικών και στην αποφυγή
δημιουργίας περιμετρικά της ντουζιέρας οποιασδήποτε εσοχής/προεξοχής ή περιζώματος που θα εμποδίσει
την είσοδο/έξοδο ατόμου σε αμαξίδιο σε αυτή.
5.3.5 Νιπτήρες Ατόμων με Αναπηρίες
Η τοποθέτηση των νιπτήρων Ατόμων με Αναπηρίες γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και των κοινών .
Η τοποθέτηση γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επένδυσης του τοιχώματος επί
του οποίου θα εδράζονται. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
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x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισμού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με
σταθερά καπάκια, αποκλειομένων ως καλυμμάτων των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων
πολυστερινών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της επένδυσης του τοιχώματος.

x

Εφ' όσον το τοίχωμα επί του οποίου εδράζονται οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας είναι από
γυψοσανίδα, θα έχει προβλεφθεί κατάλληλη μεταλλική βάση στήριξης (χαλύβδινη πλάκα επί
χαλύβδινων γωνιών), που θα μεταφέρει το κύριο βάρος στο δάπεδο. Επίσης, εφ' όσον το τοίχωμα
γίνεται με διπλή γυψοσανίδα, η στήριξη μπορεί να είναι μία μεταλλική πλάκα μόνο γι α τις
περιπτώσεις που ο υδραυλικός υποδοχέας δεν πρόκειται να μεταβιβάσει μεγάλο φορτίο στο
τοίχωμα (π.χ. νιπτήρες, δοχεία πλύσεως κ.λπ.). Η βάση αυτή θα φέρει και τις αντίστοιχες οπές για
σύνδεση των υποστηρικτικών δικτύων (αποχέτευση, αερισμός, σωλήνωση για το νερό έκπλυσης,
ύδρευση κ.λπ.).

x

Θα έχουν προβλεφθεί και οι αναμονές κρύου και ζεστού νερού. Έτσι, το δίκτυο ύδρευσης θα
καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή καμπάνα) που θα
περιμένει μέχρις ότου συνδεθεί ο υδραυλικός υποδοχέας.

x

Οι υποδοχείς αυτοί θα τοποθετηθούν σε επαφή με το τοίχωμα. Για τον λόγο αυτό, οι συνδέσεις με
τα δίκτυα θα γίνουν "από μπροστά". Αυτό επισημαίνεται διότι θα πρέπει να μείνει χώρος για το
εύκολο μοντάρισμά τους.
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιφάνειας του τοιχώματος επί του οποίου θα στηρίζεται ο υποδοχέας, εφ
όσον είναι τυπική τοιχοποιία με τούβλα, για τους υποδοχείς που δεν φέρουν το βάρος ατόμων (νιπτήρες,
δοχεία πλύσεως κ.λπ.), θα προσαρμόζεται προσωρινά η βάση τους και θα σημαδεύονται με μεγάλη ακρίβεια
τα σημεία που θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή τους. Η διάμετρος των οπών αυτών θα είναι ίση με
αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Στην συνέχεια
απομακρύνεται η βάση του υποδοχέα, ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και στερεώνεται η βάση
του υποδοχέα επί του τοιχώματος. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών στήριξης
να μην παραμένουν "κρυφές" πλευρές τους, που δημιουργούν προβλήματα καθαρισμού και άρα υγιεινής.
Επί της βάσης τοποθετείται και στερεώνεται ο υποδοχέας και γίνεται η σύνδεση με τις σωληνώσεις των
υποστηρικτικών δικτύων.
Οι νιπτήρες θα συνοδεύονται και από τα εξής παρελκόμενα:
(α) Βαλβίδα εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα και ε πιχρωμιωμένη
αλυσίδα.
(β) Σιφώνι σχήματος "U", 1¼" ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, με βάθος παγίδευσης του νερού (ύψος
οσμοπαγίδας) τουλάχιστον 5 cm.
(γ) Κατάλληλα στηρίγματα για την στήριξή του ώστε να αντέχει σε φόρτιση τουλάχιστον 100kg.
(δ) Ράφι με την άνω επιφάνεια τοποθετημένη στο ίδιο ύψος με την άνω επιφάνεια του νιπτήρα.
Η προσαρμογή του δικτύου αποχέτευσης προς την βαλβίδα γίνεται με την βοήθεια κατάλληλου συνδέσμου.
Επίσης και προς το επίτοιχο τμήμα, ομοίως με κατάλληλο σύνδεσμο και εύκαμπτο σωλήνα.
Η σύνδεση των κρουνών εκροής με το κρύο και το ζεστό νερό χρήσεως αντίστοιχα, θα γίνεται με ενισχυμένο
εύκαμπτο σωλήνα, μέσω ρακόρ. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της σύνδεσης, παράλληλα
με την ποιότητα του υλικού του σωληνίσκου.
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
Οι υδραυλικοί υποδοχείς που υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και εφόσον οι δηλωθείσες επιδόσεις
τους ανταποκρίνονται στην παρούσα προδιαγραφή και στις επιπλέον απαιτήσεις της μελέτης του έργου,
μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περαιτέρω δοκιμές και επιπρόσθετες διαδικασίες πιστοποίησης.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αναφέρονται οι ακόλουθοι έλεγχοι κατά την παραλαβή:
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, δηλώσεις επιδόσεων, κ.λπ.) ενσωματούμενων
υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης των υδραυλικών υποδοχέων
Υδραυλικοί υποδοχείς που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτοί και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των εξής:
x

Τραυματισμών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις τοποθέτησης των υδραυλικών
υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης του υποδοχέα και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή
στεγάνωσης με τσιμεντοειδή υλικά.

x

Χρήσης τσιμεντοκονίας αντί κοχλιών στις βάσεις στήριξης των λεκανών και πυγολουτήρων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης της τσιμεντοκονίας και νέας πάκτωσης
με τους κοχλίες και τα αντίστοιχα βύσματα.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της εγκεκριμένης μελ έτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα είδη και εξαρτήματα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται ανά τεμάχιο (τεμ.) Υδραυλικών Υποδοχέων Ατόμων με Αναπηρίες, επί
των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες θα
επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση του δικτύου και την τοποθέτησή τους.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
Υδραυλικών Υποδοχέων Ατόμων με
Αναπηρίες. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης αύλακος κ.λπ., κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
παρούσα Προδιαγραφή.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

Α.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Βιβλιογραφία
[1]

ΕΛΟΤ ΕΝ 997
Λεκάνες WC και λεκάνες WC με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα -WC pans and WC suites with integral trap

[2]

ΕΛΟΤ ΕΝ 14296
troughs

[3]

ΕΛΟΤ ΕΝ 14516

Είδη υγιεινής - Κοινόχρηστοι νιπτήρες -- Sanitary appliances - Communal washing
Λουτήρες για οικιακή χρήση -- Baths for domestic purposes

[4]

ΕΛΟΤ ΕΝ 14527 Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση -- Shower trays for domestic
purposes

[5]

ΕΛΟΤ ΕΝ 14528 Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -- Bidets Functional requirements and test methods

[6]

ΕΛΟΤ ΕΝ 14688
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

[7]

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 28706-1 Προσδιορισμός της αντοχής στη χημική διάβρωση - Μέρος 1:
Προσδιορισμός της αντοχής στη χημική διάβρωση από οξέα σε θερμοκρασία δωματίου -- Vitreous and
porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 1: Determination of
resistance to chemical corrosion by acids at room temperature

[8]

ΕΛΟΤ EN ISO 8289 Υαλοποιούμενα σμάλτα - Δοκιμή με ρεύμα χαμηλής τάσης για ανίχνευση και
εντοπισμό ελαττωμάτων Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and locating
defects --

[9]

ΕΛΟΤ EN ISO 15695 Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη χάραξη της
επιφάνειας του σμάλτου -- Vitreous and porcelain enamels - Determination of scracth resistance of
enamel finishes

[10]

ΕΛΟΤ EN 263 Είδη υγιεινής - Χυτά φύλλα διασταυρούμενου ακρυλικού για διαμόρφωση λουτήρων
και λεκανών καταιονητήρων (ντουσιέρες) οικιακής χρήσης -- Sanitary appliances - Crosslinked cast
acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes

[11]

ΕΛΟΤ EN 274-3 Εξαρτήματα αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 3: Έλεγχος
ποιότητας -- Waste fittings for sanitary appliances - Part 3: Quality control

[12]

ΕΛΟΤ EN 60335-2-84 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-84:
Ειδικές απαιτήσεις για τουαλέτες -- Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84:
Particular requirements for toilets

[13]

ΕΛΟΤ ΕΝ 198 Είδη υγιεινής - Λουτήρες από χυτά φύλλα διασταυρούμενου ακρυλικού - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής -- Sanitary appliances - Baths made from crosslinked cast acrylic sheets Requirements and test methods

[14]

ΕΛΟΤ EN 274-1 Εξαρτήματα αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 1: Απαιτήσεις
-- Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements

[15]

ΕΛΟΤ EN 274-2 Εξαρτήματα αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 2: Μέθοδοι
δοκιμής -- Waste fittings for sanitary appliances - Part 2: Test methods

[16] ΕΛΟΤ EN 60335-2-60 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-60:
Ειδικές απαιτήσεις για λουτήρες υδρομασάζ και ιαματικών πηγών -- Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-60 : Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
[17] Οδηγία 92/57/ΕΕ Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).
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[18]

Π.Δ. 17/96 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

[19]

Π.Δ. 159/99 Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

[20]

ΔΤΥ/Β/1215/29483 Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, για τους χώρους διαμονής και
νοσηλείας αναπήρων ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

[21]

Προδιαγραφή ΥΠΕΚΑ Οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους»
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων
Installation of steel boilers
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-09-02-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
εκπονήθηκε από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν
το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης
του
Ελληνικού
Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00 εγκρίθηκε
την 2018-11-07 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, την ασφάλεια μηχανών και τη χαμηλή
τάση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων
1 Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την εγκατάσταση χαλύβδινων
λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και των παρελκομένων τους που έχουν ονομαστική ισχύ ίση ή ανώτερη
των 4 kW.

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 303-3

Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου - Συγκρότημα
που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή αέρα -Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a
boiler body and a forced draught burner

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-7

Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με καυστήρα
εξαναγκασμένου ελκυσμού με ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου έως 1000kW -Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced
draught burner of nominal heat output not exceeding 1000 kW

ΕΛΟΤ EN 12809

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική
θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -- Residential
independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW Requirements and metnods

ΕΛΟΤ EN 12952-1

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικά -Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General

ΕΛΟΤ EN 12952-2

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2: Υλικά των υπό
πίεση μερών του λέβητος και εξαρτήματα -- Water-tube boilers and auxiliary
installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories

ΕΛΟΤ EN 12952-3

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 3: Σχεδιασμός και
υπολογισμός των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the
boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-5

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 5: Κατεργασία και
κατασκευή των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Water-tube boilers and auxiliary
installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the
boiler
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ΕΛΟΤ EN 12952-6

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 6: Έλεγχος κατά την
κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Watertube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction,
documentation and marking of pressure parts of the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-7

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 7: Απαιτήσεις
εξοπλισμού για λέβητα -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7:
Requirements for equipment for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-8

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 8: Απαιτήσεις για
συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για λέβητα -- Water-tube boilers
and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and
gaseous fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-9

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 9: Απαιτήσεις για
συστήματα καύσης για κονιορτοποιημένα στερεά καύσιμα για λέβητα -- Water-tube
boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for
pulverized solid fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-10

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10: Απαιτήσεις για
προστασία έναντι υπερπίεσης -- Water-tube boilers and auxiliary installations Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure

ΕΛΟΤ EN 12952-11

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 13: Απαιτήσεις για
διατάξεις ορίων του λέβητα και των εξαρτημάτων του -- Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and
accessories

ΕΛΟΤ EN 12952-14

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 14 : Απαιτήσεις για
συστήματα απαζώτωσης καυσαερίων με τη χρήση υγροποιημένης αμμωνίας υπό
πίεση και υδατικού διαλύματος αμμωνίας -- Water-tube boilers and auxiliary
installations - Part 14 : Requirements for flue gas DENOX-systems using liquified
pressurized ammonia and ammonia water solution

ΕΛΟΤ EN 12952-16

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 16: Απαιτήσεις
συστημάτων καύσης με κλίνη ρευστοποίησης και με εσχάρα για στερεά καύσιμα
για λέβητα -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements
for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-18

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 18: Οδηγίες
λειτουργίας -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating
instructions

ΕΛΟΤ EN 12953-1

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 1: Γενικά -- Shell boilers - Part 1: General

ΕΛΟΤ EN 12953-2

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 2: Υλικά για μέρη των λεβήτων υπό πίεση και των
εξαρτημάτων τους -- Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers
and accessories

ΕΛΟΤ EN 12953-3

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός των υπό πίεση
μερών -- Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts

ΕΛΟΤ EN 12953-4

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 4: Κατεργασία και κατασκευή των υπό πίεση μερών
των λεβήτων Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure
parts of the boiler--
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ΕΛΟΤ EN 12953-5

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 5: Ελεγχος κατά την κατασκευή, τεκμηρίωση και
σήμανση των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Shell boilers - Part 5: Inspection
during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler

ΕΛΟΤ EN 12953-6

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 6: Απαιτήσεις εξοπλισμού για λέβητες -- Shell
Boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12953-7

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 7: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης υγρών και
αερίων καυσίμων για λέβητες -- Shell boilers - Part 7: Requirements for firing
systems for liquid and gaseous fuels for the boilers

ΕΛΟΤ EN 12953-8

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 8 : Απαιτήσεις για προστασία έναντι υπερπίεσης -Shell boilers - Part 8 : Requirements for safeguards against excessive pressure

ΕΛΟΤ EN 12953-9

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 9: Απαιτήσεις για διατάξεις ορίων του λέβητα και
των εξαρτημάτων του -- Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of
the boiler and accessories

ΕΛΟΤ EN 12953-12

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 12: Απαιτήσεις συστημάτων εσχαρών στερεών
καυσίμων για λέβητα -- Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing
systems for solid fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12953-13

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 13: Οδηγίες λειτουργίας -- Shell boilers - Part 13:
Operating instructions

ΕΛΟΤ EN 14222

Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα -- Stainless steel shell boilers

ΕΛΟΤ EN 14394

Λέβητες θέρμανσης - Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού Ονομαστική παροχή θερμότητας που δεν υπερβαίνει τα 10 MW και μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 110 °C - Heating boilers - Heating boilers with
forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and
maximum operating temperature of 110 °C

3

Όροι και ορισμοί

3.1
λέβητας
το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό τη θερμότητα που εκλύεται από την καύση
καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.2
συσκευή
το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,
o καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.3
ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (σε kW)
η θερμική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται o κατασκευαστής ότι μπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία ,
με το βαθμό ωφέλιμης απόδοσης που καθορίζει o ίδιος
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.4
ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %)
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o λόγος της θερμικής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόμενο της κατώτερης
θερμογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση εκφρασμένη σε ποσότητα
καυσίμου ανά μονάδα χρόνου
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.5
μερικό φορτίο (επί τοις %)
o λόγος της θερμικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόμενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερο από την
ωφέλιμη ονομαστική ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιμη ονομαστική ισχύ
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.6
μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα
η μέση τιμή των θερμοκρασιών του νερού στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.7
συνήθης λέβητας
o λέβητας για τον οποίο η μέση θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασμού του
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.8
λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας
o λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40 °C και που
μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιτρέψει συμπύκνωση υδρατμών. Στους λέβητες αυτούς
περιλαμβάνονται οι λέβητες συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ και 2009/125ΕΕ «Οικολογικός σχεδιασμός»)
3.9
αεριολέβητας συμπύκνωσης
o λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που
περιέχονται στα καυσαέρια
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ και 2009/125ΕΕ «Οικολογικός σχεδιασμός»)

4.

Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Οι λέβητες θερμού νερού χρήσης ή θέρμανσης συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων της
παρ. 2 της παρούσης προδιαγραφής και θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδόφυλλα, ηλεκτροσυγκολλητής
κατασκευής, αεριοαυλωτού τύπου, με τριπλή διαδρομή καυσαερίων και πίεσης λειτουργίας 6 bar (φυσική
κυκλοφορία).
Ο θάλαμος καύσης κάθε λέβητα θα εξασφαλίζει 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%. Ο καυστήρας με τον οποίο θα συνεργαστεί θα πρέπει να είναι ικανός να
ανταποκρίνεται στις παραπάνω διακυμάνσεις της φόρτισης.
Εάν κατά τις δοκιμές λειτουργίας, κριθεί από τον εγκαταστάτη ότι απαιτείται η τοποθέτηση διαφράγματος
(τάμπερ) στην είσοδο της καπνοδόχου για ρύθμιση του ελκυσμού της, τότε αυτό θα πρέπει να μπορεί να
ακινητοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις και να μην είναι δυνατή η μετακίνησή του κατά τη λειτουργία του
συστήματος.
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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.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι λέβητες θα φέρουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:
x

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

x

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

x

Θυρίδα με μονωτικό υλικό, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες για τον καθαρισμό του εσωτερικού
του λέβητα και των αεριαυλών με υαλόφρακτη επιθεώρηση της καύσης.

x

Ασφάλεια σε περίπτωση υπερπίεσης μέσα στο χώρο καύσης.

x

Χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά μονωμένη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα στην αντίστοιχη οπή.

x

Η στεγανότητα μεταξύ του εμπρός τμήματος του λέβητα και της πλάκας προσαρμογής του καυστήρα
θα εξασφαλίζεται με άκαυστο παρέμβυσμα.

x

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

x

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

x

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

x

Τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Η συμμόρφωση των συσκευών, συστημάτων ή υλικών με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών προτύπων που
αναφέρονται στο Κεφ. 2 της παρούσας σχετικά με την παραγωγή ή/και την λειτουργία τους.
Ομοίως, αποτελεί ευθύνη του Κατασκευαστή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου να φέρουν σήμανση
CE και να εκδίδουν Δήλωσης Συμμόρφωσης ή Δήλωση Επίδοσης εάν αναφέρονται στον Καν. 305/2011.
Από τις 21.04.2018 είναι σε πλήρη ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/426, ο οποίος καταργεί την οδηγία
2009/142/ΕΚ.
Η Δήλωση Συμμόρφωσης συντάσσεται με ευθύνη του Κατασκευαστή ή του Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου
ή αυτού που θέτει σε κυκλοφορία τη συσκευή / σύστημα / υλικό στην Ε.Ε. και συνοδεύεται από την σήμανση
CE και οδηγίες και πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν:
1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. 2. Τύπος και έτος κατασκευής της μονάδας. 3. Ωφέλιμη
Θερμική ισχύς σε kW για το εκάστοτε προβλεπόμενο είδος καυσίμου. 4. Είδος και χαρακτηριστικά του ή των
χρησιμοποιούμενων καυσίμων. 5. Μεγίστη θερμοκρασία και πίεση νερού στο λέβητα. 6. Ένδειξη διενέργειας
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πιστοποίησης και αναγνωριστικά στοιχεία του Οργανισμού που πραγματοποίησε την πιστοποίηση: 
Σήμανση CE, έτος πιστοποίησης, αναγνωριστικός αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού διενέργειας της
πιστοποίησης.  Ενεργειακό σήμα. (Σύμφωνα με την Οδηγία 2005/32/ΕΚ έχει καταργηθεί). 7. Κατανάλωση
του καυσίμου που αντιστοιχεί στην ονομαστική θερμική ισχύ της μονάδας παραγωγής θερμότητας σε συνεχή
λειτουργία.
Ειδικότερα για τους λέβητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12809 και
επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 305/2011, φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται
από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε ότι αφορά την επίθεση του σήματος “CE”, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες
πληροφορίες:
x

όνομα ή προσδιοριστικό σήμα και καταχωρημένη διεύθυνση του παραγωγού

x

αριθμός της δήλωσης επιδόσεων ή πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου

x

αναφορά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 12809:2001 και A1:2004)

x

περιγραφή προϊόντος: ονομασία, υλικά (χαλύβδινο, χυτοσιδηρό), διαστάσεις και προτιθέμενη χρήση

x

πληροφορίες επί των σχετικών ουσιωδών χαρακτηριστικών τα οποία δηλώνονται είτε ως τιμές με τα
συναφή επίπεδα ή αποδεκτή τάξη (μαζί με «αποδοχή» ή «απόρριψη» όπου απαιτείται) είτε με
δήλωση ότι «δεν προσδιορίστηκε η επίδοση», ενδεικτικά δε επισημαίνονται τυπικώς μερικά ή το
σύνολο των σχετικών χαρακτηριστικών:
o

ο προτεινόμενος τύπος (ή τύποι) καυσίμου

o

απόσταση προς παρακείμενα καύσιμα υλικά

o

εκπομπές CO στα καυσαέρια (τιμή των αποτελεσμάτων δοκιμής αλλά <1.0%)

o

μέγιστη πίεση λειτουργίας (όπου αφορά)

o

θερμοκρασία καυσαερίων

o

θερμαντική ισχύς

o

ενεργειακή απόδοση (τιμή των αποτελεσμάτων δοκιμής με όριο εξαρτώμενο από την
ονομαστική θερμική ισχύ και τον τύπου του καυσίμου)

Ενδεικτικά, στο Παράρτημα Α (πληροφοριακό) αναφέρεται η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τα
εναρμονισμένα Πρότυπα που διέπουν την παραγωγή (ανά τύπο καυσίμου) ή την λειτουργία (ενεργειακή
απόδοση) των συστημάτων που αφορούν στην παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
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.
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Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του ειδικευμένου τεχνίτη στην
εγκατάσταση λεβήτων. Οι τεχνίτες αυτοί εκτός από την απαραίτητη εμπειρία, και τεχνική κατάρτιση , θα
πρέπει ανά περιπτώσεις να έχουν και την κατάλληλη πιστοποίηση ή αδειοδότηση από εθνικούς φορείς.

5.2. Κτιριοδομικές απαιτήσεις εγκατάστασης χαλύβδινων λεβήτων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι απαιτήσεις εγκατάστασης λεβήτων στο λεβητοστάσιο ενός κτιρίου καθορίζονται από τον ισχύοντα
Κτιριοδομικό Κανονισμό.
Στην περίπτωση ατομικών συστημάτων θέρμανσης μικρού μεγέθους (μέχρι 30 KW) ακολουθούνται οι
απαιτήσεις εγκατάστασης του κατασκευαστή.

5.3. Δοκιμές – έλεγχοι
Οι δοκιμές – έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
x

Δοκιμές αντοχής των σωληνώσεων.

x

Δοκιμές στεγανότητας των συνδέσεων.

x

Δοκιμαστική 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:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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 η οποία γίνεται με σύγκριση των ενδείξεων μ ένα άλλο και με
την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ένας από τους παρακάτω όρους:
Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς είναι διακριβωμένο και διαθέτει
πιστοποιητικό διακρίβωσης στο οποίο αποτυπώνεται η αβεβαιότητα μέτρησης του μετρούμενου
μεγέθους καθώς και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του.
Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς έχει σαφώς καλύτερα μετρολογικά
χαρακτηριστικά (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, διακριτική ικανότητα) από το ελεγχόμενο όργανο.
Η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένη, αξιόπιστη ή τουλάχιστον αποδεκτά τεκμηριωμένη
διαδικασία διακρίβωσης.
Η σύγκριση γίνεται κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
Η σύγκριση γίνεται από το κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των απαιτήσεων της
διακρίβωσης.
Εκτιμάται και αποτυπώνεται με καθορισμένους τρόπους η αβεβαιότητα μέτρησης του μετρούμενου
μεγέθους με το ελεγχόμενο όργανο καθώς ενδεχομένως και άλλα μετρολογικά χαρακτηριστικά.

Ο εγκαταστάτης θα καταρτίσει μία έκθεση δοκιμής που θα αναφέρει τα αποτελέσματα των παραπάνω
δοκιμών καθώς και τις ρυθμίσεις που έγιναν σχετικά με τον λέβητα και τον καυστήρα.
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5.4. Συντήρηση
Καθαρισμός του λέβητα πρέπει να γίνεται –εκτός εκτάκτων περιπτώσεων– κάθε χρόνο. Οι εργασίες
συντήρησης θα γίνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθετική διάταξη, τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, και οι ευρωπαϊκές οδηγίες.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (Δηλώσεων,
σημάνσεων,
αναφέρονται στην παράγραφο 4.2) ενσωματούμενων υλικών.

x

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

Πιστοποιητικών κλπ

που

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.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
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.

7.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τους Χαλύβδινους Λέβητες,
επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι κοινοί Χαλύβδινοι Λέβητες θα επιμετρώνται μετά
την πλήρη διαμόρφωση και την τοποθέτηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
κοινών Χαλύβδινων Λεβήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, υλικά σύνδεσης, στερέωσης σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

A.1 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και εναρμονισμένα πρότυπα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1.1 Γενικά
Για την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή αγορά, οι λέβητες υπόκεινται σε αξιολόγηση της
συμμόρφωσης βάσει της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ και της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ η οποία συμπλήρωσε την πρώτη
και της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ [π.δ. 7/2011 (Α΄14)] με τίτλο «Θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ».
Η περίπτωση ενός λέβητα και αναλόγως των εξαρτημάτων που είναι ενσωματωμένα σε αυτόν πέρα του
σώματος του λέβητα, καλύπτεται από περισσότερες από μία οδηγίες όπως είναι οι Οδηγίες για τα δοχεία
πίεσης, τις συσκευές αερίου, την χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή τα προϊόντα δομικών
κατασκευών, οι οποίες δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί . Στην περίπτωση αυτή, ο λέβητας πρέπει να
διαθέτει περισσότερα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την κάθε Οδηγία από αντίστοιχους
κοινοποιημένους οργανισμούς ή εναλλακτικά να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή με
βάση τις ενότητες πιστοποίησης Η, Ε και Δ της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ (PED) και της Απόφασης αριθ.
768/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό
πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων με την βοήθεια των συστημάτων ποιότητας.
Οδηγία 92/42/EOK

Οδηγία απόδοσης λεβήτων (Π.Δ. 335/1993ΦΕΚ 143Α) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Οδηγία
(PED)

2014/68/ΕΕ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του
εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά. Αντικατέστησε την Οδηγία 97/23/ΕΚ

Οδηγία 2009/142/ΕΚ
(GAD : Gas
Appliance Directive))

Οδηγία καυσίμων αερίων (μόνο αν ο λέβητας συνοδεύεται εκ κατασκευής
με καυστήρα αερίου) (Υ.Α. 15233/1991 ΦΕΚ 487Β όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Από 21-4-2018 εφαρμόζεται ο Κανονισμός ΕΕ
2016/426 και καταργείται η οδηγία 2009/142/ΕΚ

Οδηγία 2014/35/EE
(LVD: Low Voltage
Directive))

Οδηγία χαμηλής τάσης (για τον πίνακα οργάνων και τον ηλεκτρικόηλεκτρονικό εξοπλισμό) ΚΥΑ 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 ΦΕΚ 1425 Β

Οδηγία 2004/108/ΕΚ

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (για τον πίνακα οργάνων και
τον ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό εξοπλισμό) (ΚΥΑ 50268/5137(ΦΕΚ
1853/Β/2007)
Από τον Απρίλιο του 2016 η Οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από την
Οδηγία 2014/30/ΕΕ (ΚΥΑ 37764 /873/Φ342/2016 ΦΕΚ 1425 Β)
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Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 305/2011

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011,
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα
των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας
89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 568/2014

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2014 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την
επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των δομικών προϊόντων

Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 813/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
Αυγούστου 2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και
θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας

2ας
του
τις
των

Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 814/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 814/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
Αυγούστου 2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και
δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού

2ας
του
τις
των

Οδηγία 2009/125/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για
τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, π.δ. 7/2011 (Α΄14).

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ 811/2013

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ’ 811/2013 της Επιτροπής της
18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων
συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου,
ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των
συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή
θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ 812/2013

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ’ 812/2013 της Επιτροπής της
18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων
συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου,
ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των
συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή
θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής

Ανακοίνωση
της
Επιτροπής 2014/C
207/02

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 813/2013 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου
και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, καθώς και του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής για τη
συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των
θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των
συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής
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συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης
λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ¨Τυποποίησης CEN έχει εκδώσει κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία σειρά
«εναρμονισμένων προτύπων» για κάθε Οδηγία νέας προσέγγισης. Στις επόμενες παραγράφους
παρουσιάζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα των συναφών με τους λέβητες Οδηγιών.

A.2

Πρότυπα Κανονισμού CPR

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011) ή CPR (Construction Products
Regulation) έχει μέχρι στιγμής εκδοθεί το ακόλουθο εναρμονισμένο πρότυπο σχετικά με τους λέβητες:
ΕΛΟΤ EN 12809

A.3

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Εναρμονισμένα πρότυπα Οδηγίας PED

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις συσκευές υπό πίεση 2014/68/ΕΕ (PED-Pressure Equipment Directive) έχουν
εκδοθεί τα ακόλουθα πρότυπα σχετικά με τους λέβητες.
ΕΛΟΤ EN 12952-1

Υδραυλωτοί
Γενικά

λέβητες

και

βοηθητικές

εγκαταστάσεις - Μέρος 1:

ΕΛΟΤ EN 12952-2

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2: Υλικά
των υπό πίεση μερών του λέβητος και εξαρτήματα

ΕΛΟΤ EN 12952-3

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 3:
Σχεδιασμός και υπολογισμός των υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12952-5

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 5:
Κατεργασία και κατασκευή των υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12952-6

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 6:
Έλεγχος κατά την κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπό
πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12952-7

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 7:
Απαιτήσεις εξοπλισμού για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-8

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 8:
Απαιτήσεις για συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για
λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-9

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 9:
Απαιτήσεις για συστήματα καύσης για κονιορτοποιημένα στερεά
καύσιμα για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-10

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10:
Απαιτήσεις για προστασία έναντι υπερπίεσης
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ΕΛΟΤ EN 12952-11

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 13:
Απαιτήσεις για διατάξεις ορίων του λέβητα και των εξαρτημάτων του

ΕΛΟΤ EN 12952-14

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 14 :
Απαιτήσεις για συστήματα απαζώτωσης καυσαερίων με τη χρήση
υγροποιημένης αμμωνίας υπό πίεση και υδατικού διαλύματος
αμμωνίας

ΕΛΟΤ EN 12952-16

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 16:
Απαιτήσεις συστημάτων καύσης με κλίνη ρευστοποίησης και με
εσχάρα για στερεά καύσιμα για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-18

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 18:
Οδηγίες λειτουργίας

ΕΛΟΤ EN 12953-1

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 1: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 12953-2

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 2: Υλικά για μέρη των λεβήτων υπό
πίεση και των εξαρτημάτων τους

ΕΛΟΤ EN 12953-3

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός των
υπό πίεση μερών

ΕΛΟΤ EN 12953-4

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 4: Κατεργασία και κατασκευή των
υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12953-5

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 5: Ελεγχος κατά την κατασκευή,
τεκμηρίωση και σήμανση των υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12953-6

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 6: Απαιτήσεις εξοπλισμού για
λέβητες

ΕΛΟΤ EN 12953-7

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 7: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης
υγρών και αερίων καυσίμων για λέβητες

ΕΛΟΤ EN 12953-8

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 8: Απαιτήσεις για προστασία έναντι
υπερπίεσης

ΕΛΟΤ EN 12953-9

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 9: Απαιτήσεις για διατάξεις ορίων του
λέβητα και των εξαρτημάτων του

ΕΛΟΤ EN 12953-12

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 12: Απαιτήσεις συστημάτων
εσχαρών στερεών καυσίμων για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12953-13

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 13: Οδηγίες λειτουργίας

ΕΛΟΤ EN 14222

Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα

ΕΛΟΤ EN 14394

Λέβητες θέρμανσης — Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού
ελκυσμού — Ονομαστική παροχή θερμότητας που δεν υπερβαίνει τα
10 MW και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 110 oC
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Διαδικασίες ελέγχου και σήμανσης οικολογικού σχεδιασμού

Το πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων και συσκευών τα οποία έχουν μεγάλη σχετικά
κατανάλωση ενέργειας δίδεται από την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009. Παράλληλα η σήμανση των ανωτέρω ενεργειακών συσκευών
ανάλογα με τις ενεργειακές επιδόσεις καθορίζεται από την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και
λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (αναδιατύπωση). Ειδικότερα για την περίπτωση των λεβήτων
ισχύει παράλληλα και η Οδηγία 92/42/EOK του Συμβουλίου της 21/05/1992 σχετικά με τις απαιτήσεις
απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο πλαίσιο των οδηγιών αυτών έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθοι κανονισμοί για συσκευές και εξοπλισμό
συναφές με τους λέβητες
Οικολογικός
σχεδιασμός
Συσκευές θέρμανσης

Κυκλοφορητές

Λέβητες ζεστού νερού

Ενεργειακή
Σήμανση

92/42 / ΕΟΚ του
Συμβουλίου,

Θερμαντήρες νερού και δεξαμενές (ΕΕ) αριθ 814/2013
αποθήκευσης ζεστού νερού

(ΕΕ) αριθ
812/2013

Θερμαντήρες χώρου

(ΕΕ) αριθ 813/2013

(ΕΕ) αριθ
811/2013

Τοπικοί θερμαντήρες χώρου,
Στερεά καύσιμα τοπική
θερμαντήρες χώρου

(ΕΕ) 2015/1188
(ΕΕ) 2015/1185

(ΕΕ) 2015/1186

Λέβητες στέρεου καυσίμου

(ΕΕ) 2015/1189

(ΕΕ) 2015/1187

Στεγανούς κυκλοφορητές
ενσωματωμένους σε προϊόντα

(ΕΚ) αριθ 641/2009
(ΕΕ) αριθ 622/2012

Ηλεκτρικοί κινητήρες Ηλεκτρικοί κινητήρες

(ΕΚ) αριθ 640/2009
της Επιτροπής
(ΕΕ) αριθ 4/2014

Οι ανωτέρω κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό προσδιορίζουν τον ελάχιστον βαθμό απόδοσης των
νέων λεβήτων που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά, και συνεπώς αντικαθιστούν προγενέστερες
απαιτήσεις της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ για τον βαθμό απόδοσης της καύσης.

Α.5

Εναρμονισμένα πρότυπα στο πλαίσιο της Οδηγίας GAD συσκευών αερίων καυσίμου

Η οδηγία 2009/142/ΕΚ (GAD : Gas Appliances Directive) ρυθμίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας για καυστήρες
και λέβητες αερίων καυσίμων καθώς και του εξοπλισμού ελέγχου ροής αερίων ενώ η κατάταξη των
συσκευών αερίου σε κατηγορίες Α, Β, C και D και σε υποκατηγορίες αυτών δίδεται στην τεχνική έκθεση
CEN/TR 1749/2009.
Τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο της Οδηγίας GAD δίδονται με Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευές αερίου (2010/C 349/05).
Επιγραμματικά μερικά από τα ϵναρμονισμένα πρότυπα αυτά ενδιαφέροντος για τον τομέα των λεβήτων είναι
τα εξής:
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ΕΛΟΤ EN 26

Συσκευές καύσεως αερίου για στιγμιαία παραγωγή
χρήσεις υγιεινής, με ατμοσφαιρικούς καυστήρες

ΕΛΟΤ EN 88-1

Ρυθμιστές πίεσης και σχετικές διατάξεις ασφάλειας συσκευών αερίου —
Μέρος 1: Ρυθμιστές πίεσης για πιέσεις εισόδου έως 500 mbar

ΕΛΟΤ EN 88-2

Ρυθμιστές πίεσης και σχετικές διατάξεις ασφάλειας συσκευών αερίου για
πιέσεις εισόδου από 0,5 έως 5 bar

ΕΛΟΤ EN 89

Θερμαντήρες νερού με αποθήκευση, με αέριο καύσιμο, για χρήσεις υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 125

Διατάξεις
ελέγχου
φλόγας
για
συσκευές
Θερμοηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου φλόγας

ΕΛΟΤ EN 161

Αυτόματες βαλβίδες διακοπής παροχής για καυστήρες και συσκευές αερίου

ΕΛΟΤ EN 297

Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως που χρησιμοποιούν καύσιμα αέρια — Λέβητες
τύπου Β11
και
Β11ΒS
που
φέρουν
ατμοσφαιρικούς
καυστήρες
ονομαστικής θερμικής φόρτισης όχι μεγαλύτερης από 70 KW

ΕΛΟΤ EN 303-3

Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου —
Συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη
προσαγωγή αέρα

ΕΛΟΤ EN 303-7

Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με
καυστήρα βεβιασμένης προσαγωγής αέρα και ονομαστική θερμική ισχύ
εξόδου έως και 1 000 kW.

ΕΛΟΤ EN 449

Προδιαγραφή συσκευών υγραερίου — Οικιακές συσκευές θέρμανσης χώρου
χωρίς καπνοδόχο (περιλαμβανομένων και των συσκευών με καταλυτική
καύση)

ΕΛΟΤ EN 461

Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου
συσκευές θέρμανσης χωρίς καπνοδόχο μέχρι 10 kW

ΕΛΟΤ EN 483

Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου C με ονομαστική
θερμική ισχύ εισόδου μέχρι 70 kW

ΕΛΟΤ EN 525

Μη οικιακοί αερολέβητες για θέρμανση χώρου, με άμεση καύση αερίου,
βεβιασμένης κυκλοφορίας, με καθαρή θερμική ισχύ εισόδου που δεν
υπερβαίνει τα 300 kW

ΕΛΟΤ EN 621

Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300
kW χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης
ή/και των καυσαερίων

ΕΛΟΤ EN 625

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με καύση αερίου — Ειδικές απαιτήσεις για τη
λειτουργία θέρμανσης νερού οικιακής χρήσης, λεβήτων διπλής ενέργειας με
ονομαστική θερμική παροχή μέχρι και 70 kW

ΕΛΟΤ EN 656

Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου Β με ονομαστική
θερμική ισχύ εισόδου από 70 kW έως 300 kW

ΕΛΟΤ EN 677

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες
συμπύκvωσης με ovoμαστική θερμική ισxύ εισόδoυ όxι μεγαλύτερη από 70
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kW
EN 778:2009

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70
kW χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης
ή/και καυσαερίων

EN 1020:2009

Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα
300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς
αέρα καύσης ή/και καυσαερίων
Οικιακoί και μη oικιακoί λέβητες αερίoυ — Συμπληρωματικές απαιτήσεις
για αερoλέβητες συμπύκvωσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ EN 1196
ΕΛΟΤ EN 1319

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου
μη υπερβαίνουσα τα 70 kW

ΕΛΟΤ EN 13611

Διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου για καυστήρες και συσκευές αερίου —
Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 13836

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Λέβητες τύπου Β με ovoμαστική
θερμική ισxύ εισόδoυ μεγαλύτερη από 300 kW και μικρότερη ή ίση των 1
000 kW

Εκ του ανωτέρω πίνακα, τα πρότυπα με σκίαση δεν ανήκουν στην κατηγορία των λεβήτων παρά το γεγονός
ότι φέρουν το συνθετικό «λέβητας» μαζί με το πρόθεμα «αερο». Στην πράξη πρόκειται για αεροθερμαντήρες
οι οποίοι δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως λέβητες βάσει της παραγράφου 3.1.

Α.6

Εθνική νομοθεσία περί λεβήτων

Σε εθνικό επίπεδο και πέραν των αναφερομένων προτύπων, ισχύουν επιπρόσθετες απαιτήσεις για τα
λεβητοστάσια, υφιστάμενα ή νέα, οι οποίες καθορίζονται από τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
1. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδομικός Κανονισμός. (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89), άρθρο 27 :
Εγκαταστάσεις θέρμανσης
2. Υπουργική απόφαση Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598 Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar, ΦΕΚ 976Β, 28 Μαρτίου 2012.
3. Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών
εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού
4. Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), 12
Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367
5. ΤΟΤΕΕ 2421.02 Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών έργων.
καθώς και από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067/2012).
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ΕΛΟΤ

Παράρτημα Β
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Β.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Β.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Β.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

Β.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις εργασίες
εγκατάστασης χαλύβδινων λεβήτων.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

22

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

51950
©

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2018

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία

[1] ΕΛΟΤ EN 303-1 Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 1: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού - Ορολογία, γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση -- Heating boilers - Part 1: Heating boilers
with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ΕΛΟΤ ΕΝ 303-2 Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 2: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού – Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες με καυστήρες εκνέφωσης πετρελαίου -- Heating boilers - Part
2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil
burners
[3] ΕΛΟΤ ΕΝ 303-4 Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 4: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού – Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες με καυστήρες πετρελαίου εξαναγκασμένου ελκυσμού με
ωφέλιμη ισχύ έως και 70Kw και μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar – Ορολογία, ειδικές απαιτήσεις, δοκιμές
και σήμανση -- Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special
requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum
operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων
Installation of cast iron boilers

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-09-03-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
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Εισαγωγή
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, την ασφάλεια μηχανών και τη χαμηλή
τάση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την εγκατάσταση χυτοσιδηρών
λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και των παρελκομένων τους που έχουν ονομαστική ισχύ ίση ή ανώτερη
των 4 kW.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 303-3

Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου - Συγκρότημα
που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή αέρα -Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a
boiler body and a forced draught burner

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-4

Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 4: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού – Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες με καυστήρες πετρελαίου
εξαναγκασμένου ελκυσμού με ωφέλιμη ισχύ έως και 70Kw και μέγιστη πίεση
λειτουργίας 3 bar – Ορολογία, ειδικές απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση -- Heating
boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements
for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum
operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and
marking

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-7

Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με καυστήρα
εξαναγκασμένου ελκυσμού με ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου έως 1000Kw -Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced
draught burner of nominal heat output not exceeding 1000 kW

ΕΛΟΤ EN 12809

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική
θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -- Residential
independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW Requirements and metnods

ΕΛΟΤ EN 12952-1

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικά -- Watertube boilers and auxiliary installations - Part 1: General

ΕΛΟΤ EN 12952-2

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2: Υλικά των υπό πίεση
μερών του λέβητος και εξαρτήματα -- Water-tube boilers and auxiliary installations Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
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ΕΛΟΤ EN 12952-3

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 3: Σχεδιασμός και
υπολογισμός των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Water-tube boilers and auxiliary
installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-5

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 5: Κατεργασία και
κατασκευή των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Water-tube boilers and auxiliary
installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-6

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 6: Έλεγχος κατά την
κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Watertube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction,
documentation and marking of pressure parts of the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-7

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 7: Απαιτήσεις
εξοπλισμού για λέβητα -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7:
Requirements for equipment for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-8

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 8: Απαιτήσεις για
συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για λέβητα -- Water-tube boilers
and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and
gaseous fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-9

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 9: Απαιτήσεις για
συστήματα καύσης για κονιορτοποιημένα στερεά καύσιμα για λέβητα -- Water-tube
boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for
pulverized solid fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-10

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10: Απαιτήσεις για
προστασία έναντι υπερπίεσης -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part
10: Requirements for safeguards against excessive pressure

ΕΛΟΤ EN 12952-11

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 11: Απαιτήσεις για
διατάξεις ορίων του λέβητα και των εξαρτημάτων του -- Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and
accessories

ΕΛΟΤ EN 12952-14

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 14 : Απαιτήσεις για
συστήματα απαζώτωσης καυσαερίων με τη χρήση υγροποιημένης αμμωνίας υπό
πίεση και υδατικού διαλύματος αμμωνίας -- Water-tube boilers and auxiliary
installations - Part 14 : Requirements for flue gas DENOX-systems using liquified
pressurized ammonia and ammonia water solution

ΕΛΟΤ EN 12952-16

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 16: Απαιτήσεις
συστημάτων καύσης με κλίνη ρευστοποίησης και με εσχάρα για στερεά καύσιμα για
λέβητα -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for
grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12952-18

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 18: Οδηγίες
λειτουργίας -- Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating
instructions

ΕΛΟΤ EN 12953-1

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 1: Γενικά -- Shell boilers - Part 1: General

ΕΛΟΤ EN 12953-2

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 2: Υλικά για μέρη των λεβήτων υπό πίεση και των
εξαρτημάτων τους -- Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers
and accessories

ΕΛΟΤ EN 12953-3

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός των υπό πίεση
μερών -- Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts
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ΕΛΟΤ EN 12953-4

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 4: Κατεργασία και κατασκευή των υπό πίεση
μερών των λεβήτων Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of
pressure parts of the boiler--

ΕΛΟΤ EN 12953-5

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 5: Έλεγχος κατά την κατασκευή, τεκμηρίωση και
σήμανση των υπό πίεση μερών των λεβήτων -- Shell boilers - Part 5: Inspection
during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler

ΕΛΟΤ EN 12953-6

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 6: Απαιτήσεις εξοπλισμού για λέβητες - Shell
Boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler-

ΕΛΟΤ EN 12953-7

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 7: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης υγρών και
αερίων καυσίμων για λέβητες -- Shell boilers - Part 7: Requirements for firing
systems for liquid and gaseous fuels for the boilers

ΕΛΟΤ EN 12953-8

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 8 : Απαιτήσεις για προστασία έναντι υπερπίεσης -Shell boilers - Part 8 : Requirements for safeguards against excessive pressure

ΕΛΟΤ EN 12953-9

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 9: Απαιτήσεις για διατάξεις ορίων του λέβητα και
των εξαρτημάτων του -- Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of
the boiler and accessories

ΕΛΟΤ EN 12953-12

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 12: Απαιτήσεις συστημάτων εσχαρών στερεών
καυσίμων για λέβητα -- Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing
systems for solid fuels for the boiler

ΕΛΟΤ EN 12953-13

Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 13: Οδηγίες λειτουργίας -- Shell boilers - Part 13:
Operating instructions

ΕΛΟΤ EN 14222

Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα -- Stainless steel shell boilers

ΕΛΟΤ EN 14394

Λέβητες θέρμανσης - Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού Ονομαστική παροχή θερμότητας που δεν υπερβαίνει τα 10 MW και μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 110 °C -- Heating boilers - Heating boilers with
forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and
maximum operating temperature of 110 °C

ΕΛΟΤ EN 676

Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για αέρια καύσιμα -- Automatic
forced draught burners for gaseous fuels

3

Όροι και ορισμοί

3.1
λέβητας
το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό τη θερμότητα που εκλύεται από την καύση
καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.2
συσκευή
το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,
o καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
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3.3
ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (σε kW)
η θερμική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται o κατασκευαστής ότι μπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία ,
με το βαθμό ωφέλιμης απόδοσης που καθορίζει o ίδιος
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.4
ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %)
o λόγος της θερμικής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόμενο της κατώτερης
θερμογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση εκφρασμένη σε ποσότητα
καυσίμου ανά μονάδα χρόνου
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.5
μερικό φορτίο (επί τοις %)
o λόγος της θερμικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόμενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερο από την
ωφέλιμη ονομαστική ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιμη ονομαστική ισχύ
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.6
μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα
η μέση τιμή των θερμοκρασιών του νερού στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ)
3.7
συνήθης λέβητας
o λέβητας για τον οποίο η μέση θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασμού του
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ και 2009/125ΕΕ «Οικολογικός σχεδιασμός»)
3.8
λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας
o λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40 °C και που
μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιτρέψει συμπύκνωση υδρατμών. Στους λέβητες αυτούς
περιλαμβάνονται οι λέβητες συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ και 2009/125ΕΕ «Οικολογικός σχεδιασμός»)
3.9
αεριολέβητας συμπύκνωσης
o λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που
περιέχονται στα καυσαέρια
(Οδηγία 92/42/ΕΟΚ και 2009/125ΕΕ «Οικολογικός σχεδιασμός»)

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Οι λέβητες θερμού νερού χρήσης ή θέρμανσης συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων της
παρ. 2 της παρούσης προδιαγραφής και είναι κατασκευασμένοι από χυτοσίδηρο και θα αποτελούνται από:
x
x
x

Ένα εμπρόσθιο στοιχείο (Μ)
Ένα μεταβλητό αριθμό ενδιάμεσων στοιχείων (Ε)
Ένα οπίσθιο στοιχείο ή καθρέπτη (Π)

με τριπλή διαδρομή καυσαερίων και πίεσης λειτουργίας 6atm (φυσική κυκλοφορία).
Η σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους θα γίνεται με ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια σύνδεσης τα οποία θα είναι
απολύτως εναλλάξιμα μεταξύ και με οποιαδήποτε άλλα άλλης χρονολογίας κατασκευής, ως και με ντίζες
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διαμέτρου τουλάχιστον ½’’. Η σύνδεση θα γίνεται ώστε να διασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα ως προς τη
διαρροή νερού και καυσαερίων π.χ. με τη χρήση και ειδικών κορδονιών σε κατάλληλες εσοχές, με χωριστή
διαδικασία σύσφιξης με τιράντες και συγκράτησης των στοιχείων με τις ντίζες.
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).
Η επιφάνεια των χυτών θα είναι λεία και πιθανόν θα υπάρχουν πτερύγια βελτίωσης μετάδοσης θερμότητας
(ανάλογα με τον κατασκευαστή), τόσο από την πλευρά των καυσαερίων για επίτευξη υψηλών ταχυτήτων και
ευκολότερου καθαρισμού, όσο και από την εσωτερική πλευρά, όπου κυκλοφορεί το νερό, για μείωση της
πιθανότητας δημιουργίας μικροφυσαλίδων, λόγω μη υπάρξεως τυρβώδους ροής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ροής των καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιούνται στροβιλιστές.
Ο βαθμός απόδοσής του θα είναι τουλάχιστον 85%, ενώ θα είναι ικανός να δέχεται υπερφόρτιση μέχρι 20%
ή υποφόρτιση μέχρι 20%. Ο καυστήρας με τον οποίο θα συνεργαστεί θα πρέπει να είναι ικανός να
ανταποκρίνεται στις παραπάνω διακυμάνσεις της φόρτισης.
Εάν κατά τις δοκιμές λειτουργίας , κριθεί από τον εγκαταστάτη ότι απαιτείται η τοποθέτηση διαφράγματος
(τάμπερ) στην είσοδο της καπνοδόχου για ρύθμιση του ελκυσμού της, τότε αυτό θα πρέπει να μπορεί να
ακινητοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις και να μην είναι δυνατή η μετακίνησή του κατά τη λειτουργία του
συστήματος.
Κάθε ιδιαίτερο τμήμα καθώς και ολόκληρος ο λέβητας μετά την συναρμολόγησή του θα είναι δοκιμασμένος
υδροστατικά υπό πίεση τουλάχιστον 6 BAR.
Οι λέβητες θα φέρουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Ειδικό μονωτικό περίβλημα αλουμινίου ή εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από γαλβανισμένο
χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Το πάχος του μονωτικού περιμετρικά θα είναι τέτοιο
ώστε σε πλήρη λειτουργία του λέβητα η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας της μόνωσης να
μην υπερβαίνει τους 450C.
Ανοιγόμενη πόρτα με μονωτικό υλικό, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες για τον καθαρισμό του
εσωτερικού του λέβητα και των αεραγωγών, και την ασφάλεια σε περίπτωση υπερπίεσης μέσα στο
χώρο καύσης, με υαλόφρακτη οπή επιθεώρησης της καύσης.
Χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά μονωμένη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα στην αντίστοιχη οπή.
Η στεγανότητα μεταξύ του εμπρός τμήματος του λέβητα και της πλάκας προσαρμογής του καυστήρα
θα εξασφαλίζεται με άκαυστο παρέμβυσμα που διατίθεται από τον προμηθευτή του καυστήρα.
Στόμια για την προσαρμογή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής θερμού νερού με
φλάντζες που συνοδεύονται από τις πρόσθετες φλάντζες, τους κοχλίες και τα παρεμβύσματα.
Πίνακα αυτοματισμού με τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας, ο οποίος περιλαμβάνει
γενικό διακόπτη, ασφάλειες, διακόπτη καυστήρα, θερμοστάτες (τύπου εμβαπτίσεως) καυστήρα,
κυκλοφορητή του νερού του λέβητα ως και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και επικουρικά
θερμόμετρο καυσαερίων.
Θερμοστάτη ασφαλείας
Τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο.
Η σωστή επιλογή καυστήρα εγγυάται σε μεγάλο βαθμό την καλή λειτουργία του λέβητα. Ο
καυστήρας πρέπει να είναι πιεστικός ώστε να μπορεί να υπερνικά τις αντιστάσεις λόγω αντίθλιψης
του λέβητα καθώς και τις αντιστάσεις της καπνοδόχου.
Για τη συναρμολόγηση του καυστήρα επάνω στο λέβητα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες
συναρμολόγησης του κατασκευαστή του καυστήρα.
Εάν ο καυστήρας είναι καυστήρας αερίου, ο εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του καυστήρα για την καύση αερίων καυσίμων και τις απαιτήσεις
από την ισχύουσα νομοθεσία για τις συσκευές αερίων καυσίμων. Η αντίσταση του θαλάμου καύσης
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που αντιστοιχεί στην ονομαστική θερμότητα εισόδου πρέπει να είναι σύμφωνη με το διάγραμμα
λειτουργίας του καυστήρα όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 676.

4.2 Αποδεκτά υλικά
Η συμμόρφωση των συσκευών, συστημάτων ή υλικών, στα οποία αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα η παρούσα
Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή, με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται στο Κεφ. 2 της
παρούσας σχετικά με την παραγωγή ή/και την λειτουργία τους

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ομοίως, αποτελεί ευθύνη του Κατασκευαστή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου να φέρουν σήμανση
CE και να εκδίδουν Δήλωσης Συμμόρφωσης ή Δήλωση Επίδοσης εάν αναφέρονται στον Καν. 305/2011
Η Δήλωση Συμμόρφωσης συντάσσεται με ευθύνη του Κατασκευαστή ή του Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου
ή αυτού που θέτει σε κυκλοφορία τη συσκευή / σύστημα / υλικό στην Ε.Ε. και συνοδεύεται από την σήμανση
CE και οδηγίες και πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν:
1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. 2. Τύπος και έτος κατασκευής της μονάδας. 3. Ωφέλιμη
Θερμική ισχύς σε kW για το εκάστοτε προβλεπόμενο είδος καυσίμου. 4. Είδος και χαρακτηριστικά του ή των
χρησιμοποιούμενων καυσίμων. 5. Μεγίστη θερμοκρασία και πίεση νερού στο λέβητα. 6. Ένδειξη διενέργειας
πιστοποίησης και αναγνωριστικά στοιχεία του Οργανισμού που πραγματοποίησε την πιστοποίηση: 
Σήμανση CE, έτος πιστοποίησης, αναγνωριστικός αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού διενέργειας της
πιστοποίησης.  Ενεργειακό σήμα. (Σύμφωνα με την Οδηγία 2005/32/ΕΚ έχει καταργηθεί). 7. Κατανάλωση
του καυσίμου που αντιστοιχεί στην ονομαστική θερμική ισχύ της μονάδας παραγωγής θερμότητας σε συνεχή
λειτουργία.
Ειδικότερα για τους λέβητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12809 και
επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 305/2011, φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται
από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011..
Σε ότι αφορά την επίθεση του σήματος “CE”, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες
πληροφορίες:

12

x

όνομα ή προσδιοριστικό σήμα και καταχωρημένη διεύθυνση του παραγωγού

x

αριθμός της δήλωσης επιδόσεων ή πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου

x

αναφορά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 12809:2001 και A1:2004)

x

περιγραφή προϊόντος: ονομασία, υλικά (χαλύβδινο, χυτοσιδηρό), διαστάσεις και προτιθέμενη χρήση

x

πληροφορίες επί των σχετικών ουσιωδών χαρακτηριστικών τα οποία δηλώνονται είτε ως τιμές με τα
συναφή επίπεδα ή αποδεκτή τάξη (μαζί με «αποδοχή» ή «απόρριψη» όπου απαιτείται) είτε με
δήλωση ότι «δεν προσδιορίστηκε η επίδοση», ενδεικτικά δε επισημαίνονται τυπικώς μερικά ή το
σύνολο των σχετικών χαρακτηριστικών:
o

ο προτεινόμενος τύπος (ή τύποι) καυσίμου

o

απόσταση προς παρακείμενα καύσιμα υλικά

o

εκπομπές CO στα καυσαέρια (τιμή των αποτελεσμάτων δοκιμής αλλά <1.0%)

o

μέγιστη πίεση λειτουργίας (όπου αφορά)

o

θερμοκρασία καυσαερίων

o

θερμαντική ισχύς
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o

ενεργειακή απόδοση (τιμή των αποτελεσμάτων δοκιμής με όριο εξαρτώμενο από την
ονομαστική θερμική ισχύ και τον τύπου του καυσίμου)

Ενδεικτικά, στο Παράρτημα Α (πληροφοριακό) αναφέρεται η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τα
εναρμονισμένα Πρότυπα που διέπουν την παραγωγή (ανά τύπο καυσίμου) ή την λειτουργία (ενεργειακή
απόδοση) των συστημάτων που αφορούν στην παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή.

4.3 Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

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.

5

Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του ειδικευμένου τεχνίτη στην
εγκατάσταση λεβήτων. Οι τεχνίτες αυτοί εκτός από την απαραίτητη εμπειρία, και τεχνική κατάρτιση , θα
πρέπει ανά περιπτώσεις να έχουν και την κατάλληλη πιστοποίηση ή αδειοδότηση από εθνικούς φορείς.

5.2 Κτιριοδομικές απαιτήσεις εγκατάστασης χυτοσιδηρών λεβήτων
Οι απαιτήσεις εγκατάστασης λεβήτων στο λεβητοστάσιο ενός κτιρίου καθορίζονται από τον ισχύοντα
Κτιριοδομικό Κανονισμό.
Στην περίπτωση ατομικών συστημάτων θέρμανσης μικρού μεγέθους (μέχρι 30 KW) ακολουθούνται οι
απαιτήσεις εγκατάστασης του κατασκευαστή.

5.3 Δοκιμές - έλεγχοι
Οι δοκιμές – έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
x Δοκιμές αντοχής των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων
x Δοκιμές στεγανότητας των συνδέσεων
x Δοκιμαστική λειτουργία κατά την οποία η εγκατάσταση, σε κανονική λειτουργία θέρμανσης,
θερμαίνεται μέχρι την θερμοκρασία βρασμού του νερού και στη 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:
x
x
x
x
x
x
x

Η ταχύτητα και η ικανοποιητική λειτουργία με την οποία θερμαίνονται όλα τα θερμαντικά σώματα στις
θερμοκρασίες που προβλέπονται από τη μελέτη.
Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφάλειας και ρύθμισης.
Ο ικανοποιητικός ελκυσμός της καπνοδόχου και η ποιότητα των καυσαερίων.
Η καλή λειτουργία του κυκλοφορητή (ρυθμίζεται από τις βάνες και τον θερμοστάτη).
Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων, η οποία γίνεται με σύγκριση των ενδείξεων μ ένα άλλο και
με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ένας από τους παρακάτω όρους:
Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς είναι διακριβωμένο και διαθέτει
πιστοποιητικό διακρίβωσης στο οποίο αποτυπώνεται η αβεβαιότητα μέτρησης του μετρούμενου
μεγέθους καθώς και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του.
Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς έχει σαφώς καλύτερα μετρολογικά
χαρακτηριστικά (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, διακριτική ικανότητα) από το ελεγχόμενο όργανο.
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Η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένη, αξιόπιστη ή τουλάχιστον αποδεκτά τεκμηριωμένη
διαδικασία διακρίβωσης.
Η σύγκριση γίνεται κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
Η σύγκριση γίνεται από το κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των απαιτήσεων της
διακρίβωσης.
Εκτιμάται και αποτυπώνεται με καθορισμένους τρόπους η αβεβαιότητα μέτρησης του μετρούμενου
μεγέθους με το ελεγχόμενο όργανο καθώς ενδεχομένως και άλλα μετρολογικά χαρακτηριστικά.

Ο εγκαταστάτης θα καταρτίσει μία έκθεση δοκιμής που θα αναφέρει τα αποτελέσματα των παραπάνω
δοκιμών καθώς και τις ρυθμίσεις που έγιναν σχετικά με τον λέβητα και τον καυστήρα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.4 Συντήρηση
Καθαρισμός του λέβητα πρέπει να γίνεται - εκτός εκτάκτων περιπτώσεων – κάθε χρόνο. Οι εργασίες
συντήρησης θα γίνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθετική διάταξη, τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, και οι ευρωπαϊκές οδηγίες.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Ενσωματούμενα κύρια υλικά
•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (Δηλώσεων, σημάνσεων, Πιστοποιητικών κλπ που αναφέρονται
στην παράγραφο 4.2) ενσωματούμενων υλικών.

•

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

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.

6.2 Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
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.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τους Χυτοσιδηρούς
Λέβητες, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι Λέβητες θα επιμετρώνται μετά την
πλήρη διαμόρφωση και την τοποθέτηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
λεβήτων καθώς και η διαχείριση των αποβλήτων μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x
x
x
x

14

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών
Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
Η ενσωμάτωσή τους στο έργο
Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, υλικά σύνδεση, στερέωσης σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και εναρμονισμένα πρότυπα
A.1.1 Γενικά
Δια την ελεύθερη κυκλοφορία τους εις την Ευρωπαϊκή αγορά, οι λέβητες υπόκεινται σε αξιολόγηση της
συμμόρφωσης βάσει της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ και της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ η οποία συμπλήρωσε την πρώτη
και της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ [π.δ. 7/2011 (Α΄14)] με τίτλο «Θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ».
Η περίπτωση ενός λέβητα και αναλόγως των εξαρτημάτων που είναι ενσωματωμένα σε αυτόν πέρα του
σώματος του λέβητα, καλύπτεται από περισσότερες από μία οδηγίες όπως είναι οι Οδηγίες για τα δοχεία
πίεσης, τις συσκευές αερίου, την χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή τα προϊόντα δομικών
κατασκευών, οι οποίες δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί . Στην περίπτωση αυτή, ο λέβητας πρέπει να
διαθέτει περισσότερα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την κάθε Οδηγία από αντίστοιχους
κοινοποιημένους οργανισμούς ή εναλλακτικά να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή με
βάση τις ενότητες πιστοποίησης Η, Ε και Δ της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ (PED) και της Απόφασης αριθ.
768/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό
πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων με την βοήθεια των συστημάτων ποιότητας.
Οδηγία 92/42/EOK

Οδηγία απόδοσης λεβήτων (Π.Δ. 335/1993ΦΕΚ 143 Α) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

Οδηγία 2014/68/ΕΕ
(PED)

ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην
αγορά. Αντικατέστησε την Οδηγία 97/23/ΕΚ

Οδηγία
2009/142/ΕΚ (GAD :
Gas Appliance
Directive))

Οδηγία καυσίμων αερίων (μόνο αν ο λέβητας συνοδεύεται εκ κατασκευής με
καυστήρα αερίου) (Υ.Α. 15233/1991 ΦΕΚ 487Β όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. Από 21-4-2018 εφαρμόζεται ο Κανονισμός ΕΕ 2016/426 και καταργείται η
οδηγία 2009/142/ΕΚ

Οδηγία 2014/35/EE
που αντικατάστησε
την Οδηγία
2006/95/ΕΚ
(LVD: Low Voltage
Directive)

Οδηγία χαμηλής τάσης (για τον πίνακα οργάνων και τον ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό
εξοπλισμό) (ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ183/Β/1985) ΚΥΑ Β.6467/608 (ΦΕΚ214/Β/1988),
ΚΥΑ 27356/91 (ΦΕΚ 78/Β/1992), ΚΥΑ 16717/5052/94 (ΦΕΚ992/Β/1994). ΚΥΑ
6204 (ΦΕΚ 277Β/2001). Από το τον Απρίλιο του 2016 η Οδηγία αυτή
αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2014/35/ΕΕ (ΚΥΑ 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 ΦΕΚ
1425 Β)

Οδηγία
2004/108/ΕΚ

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (για τον πίνακα οργάνων και τον
ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό εξοπλισμό) (ΚΥΑ 50268/5137(ΦΕΚ 1853/Β/2007)
Από τον Απρίλιο του 2016 η Οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από την Οδηγία
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2014/30/ΕΕ (ΚΥΑ 37764 /873/Φ342/2016 ΦΕΚ 1425 Β)
Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 305/2011

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη
θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 568/2014

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
18ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας
της επίδοσης των δομικών προϊόντων

Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 813/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Αυγούστου 2013
για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των
θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας

Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ. 814/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 814/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Αυγούστου 2013
για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των
θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού

Οδηγία
2009/125/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με
την ενέργεια προϊόντα

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ 811/2013

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ’ 811/2013 της Επιτροπής της 18ης
Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των
θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των
συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής
συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης
λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ 812/2013

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ’ 812/2013 της Επιτροπής της 18ης
Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των
θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των
συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής
συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης
λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής

Ανακοίνωση
της
Επιτροπής 2014/C
207/02

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 813/2013 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων
συνδυασμένης λειτουργίας, καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 811/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή
επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης
λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και
ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης
λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ¨Τυποποίησης CEN έχει εκδώσει κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία σειρά
«εναρμονισμένων προτύπων» για κάθε Οδηγία νέας προσέγγισης. Στις επόμενες παραγράφους
παρουσιάζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα των συναφών με τους λέβητες Οδηγιών.

A.2

Πρότυπα Οδηγίας CPD και Κανονισμού CPR

Στο πλαίσιο του Κανονισμού που την αντικατέστησε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011) ή CPR
(Construction Products Regulation) έχει μέχρι στιγμής εκδοθεί το ακόλουθο εναρμονισμένο πρότυπο σχετικά
με τους λέβητες:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ EN 12809

A.3

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική
θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Εναρμονισμένα πρότυπα Οδηγίας PED

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις συσκευές υπό πίεση 2014/68/ΕΕ (PED-Pressure Equipment Directive) έχουν
εκδοθεί τα ακόλουθα πρότυπα σχετικά με τους λέβητες.
ΕΛΟΤ EN 12952-1

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 1: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 12952-2

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 2: Υλικά των υπό
πίεση μερών του λέβητος και εξαρτήματα

ΕΛΟΤ EN 12952-3

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 3: Σχεδιασμός και
υπολογισμός των υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12952-5

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 5: Κατεργασία και
κατασκευή των υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12952-6

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 6: Ελεγχος κατά
την κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπό πίεαη μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12952-7

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 7: Απαιτήσεις
εξοπλισμού για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-8

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 8: Απαιτήσεις για
συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-9

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 9: Απαιτήσεις για
συστήματα καύσης για κονιορτοποιημένα στερεά καύσιμα για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12952-10

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 10: Απαιτήσεις για
προστασία έναντι υπερπίεσης

ΕΛΟΤ EN 12952-11

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 11: Απαιτήσεις για
διατάξεις ορίων του λέβητα και των εξαρτημάτων του

ΕΛΟΤ EN 12952-14

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 14: Απαιτήσεις για
συστήματα απαζώτωσης καυσαερίων με τη χρήση υγροποιημένης αμμωνίας
υπό πίεση και υδατικού διαλύματος αμμωνίας

ΕΛΟΤ EN 12952-16

Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις — Μέρος 16: Απαιτήσεις
συστημάτων καύσης με κλίνη ρευστοποίησης και με εσχάρα για στερεά καύσιμα
για λέβητα
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 12952-18

Υδραυλωτοί
λειτουργίας

ΕΛΟΤ EN 12953-1

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 1: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 12953-2

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 2: Υλικά για μέρη των λεβήτων υπό πίεση και
των εξαρτημάτων τους

ΕΛΟΤ EN 12953-3

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός των υπό πίεση
μερών

ΕΛΟΤ EN 12953-4

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 4: Κατεργασία και κατασκευή των υπό πίεση
μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12953-5

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 5: Ελεγχος κατά την κατασκευή, τεκμηρίωση και
σήμανση των υπό πίεση μερών των λεβήτων

ΕΛΟΤ EN 12953-6

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 6: Απαιτήσεις εξοπλισμού για λέβητες

ΕΛΟΤ EN 12953-7

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 7: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης υγρών και
αερίων καυσίμων για λέβητες

ΕΛΟΤ EN 12953-8

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 8: Απαιτήσεις για προστασία έναντι υπερπίεσης

ΕΛΟΤ EN 12953-9

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 9: Απαιτήσεις για διατάξεις ορίων του λέβητα
και των εξαρτημάτων του

ΕΛΟΤ EN 12953-12

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 12: Απαιτήσεις συστημάτων εσχαρών στερεών
καυσίμων για λέβητα

ΕΛΟΤ EN 12953-13

Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 13: Οδηγίες λειτουργίας

ΕΛΟΤ EN 14222

Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα

ΕΛΟΤ EN 14394

Λέβητες θέρμανσης — Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού —
Ονομαστική παροχή θερμότητας που δεν υπερβαίνει τα 10 MW και μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 110 oC

A.4

λέβητες

και

βοηθητικές

εγκαταστάσεις — Μέρος 18: Οδηγίες

Διαδικασίες ελέγχου και σήμανσης οικολογικού σχεδιασμού

Το πλαίσιο δια τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων και συσκευών τα οποία έχουν μεγάλη σχετικά
κατανάλωση ενέργειας δίδεται από την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009. Παράλληλα η σήμανση των ανωτέρω ενεργειακών συσκευών
ανάλογα με τις ενεργειακές επιδόσεις καθορίζεται από την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και
λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (αναδιατύπωση). Ειδικότερα δια την περίπτωση των λεβήτων
ισχύει παράλληλα και η Οδηγία 92/42/EOK του Συμβουλίου της 21/05/1992 σχετικά με τις απαιτήσεις
απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα.
Στο πλαίσιο των οδηγιών αυτών έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθοι κανονισμοί για συσκευές και εξοπλισμό
συναφές με τους λέβητες
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συσκευές θέρμανσης

ΕΛΟΤ

Ενεργειακή Σήμανση

Λέβητες ζεστού νερού

92/42 / ΕΟΚ του
Συμβουλίου,

Θερμαντήρες νερού και δεξαμενές
αποθήκευσης ζεστού νερού

(ΕΕ) αριθ 814/2013

(ΕΕ) αριθ 812/2013

Θερμαντήρες χώρου

(ΕΕ) αριθ 813/2013

(ΕΕ) αριθ 811/2013

Τοπικοί θερμαντήρες χώρου,
Στερεά καύσιμα τοπική
θερμαντήρες χώρου

(ΕΕ) 2015/1188
(ΕΕ) 2015/1185

(ΕΕ) 2015/1186

Λέβητες στέρεου καυσίμου

(ΕΕ) 2015/1189

(ΕΕ) 2015/1187

Κυκλοφορητές

Στεγανούς κυκλοφορητές
ενσωματωμένους σε προϊόντα

(ΕΚ) αριθ 641/2009
(ΕΕ) αριθ 622/2012

Ηλεκτρικοί κινητήρες

Ηλεκτρικοί κινητήρες

(ΕΚ) αριθ 640/2009
της Επιτροπής
(ΕΕ) αριθ 4/2014

Οι ανωτέρω κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό προσδιορίζουν τον ελάχιστον βαθμό απόδοσης των
νέων λεβήτων που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά, και συνεπώς αντικαθιστούν προγενέστερες
απαιτήσεις της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ για τον βαθμό απόδοσης της καύσης.

A.5

Εναρμονισμένα πρότυπα στο πλαίσιο της Οδηγίας GAD συσκευών αερίων καυσίμου

Η οδηγία 2009/142/ΕΚ (GAD : Gas Appliances Directive) ρυθμίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας για καυστήρες
και λέβητες αερίων καυσίμων καθώς και του εξοπλισμού ελέγχου ροής αερίων ενώ η κατάταξη των
συσκευών αερίου σε κατηγορίες Α, Β, C και D και σε υποκατηγορίες αυτών δίδεται στην τεχνική έκθεση
CEN/TR 1749/2009.
Τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο της Οδηγίας GAD δίδονται με Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευές αερίου (2010/C 349/05).
Επιγραμματικά μερικά από τα ϵναρμονισμένα πρότυπα αυτά ενδιαφέροντος δια τον τομέα των λεβήτων είναι
τα εξής:
ΕΛΟΤ EN 26

Συσκευές καύσεως αερίου για στιγμιαία παραγωγή
χρήσεις υγιεινής, με ατμοσφαιρικούς καυστήρες

ΕΛΟΤ EN 88-1

Ρυθμιστές πίεσης και σχετικές διατάξεις ασφάλειας συσκευών αερίου —
Μέρος 1: Ρυθμιστές πίεσης για πιέσεις εισόδου έως 500 mbar

ΕΛΟΤ EN 88-2

Ρυθμιστές πίεσης και σχετικές διατάξεις ασφάλειας συσκευών αερίου για
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πιέσεις εισόδου από 0,5 έως 5 bar
ΕΛΟΤ EN 89

Θερμαντήρες νερού με αποθήκευση, με αέριο καύσιμο, για χρήσεις υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 125

Διατάξεις
ελέγχου
φλόγας
για
συσκευές
Θερμοηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου φλόγας

ΕΛΟΤ EN 161

Αυτόματες βαλβίδες διακοπής παροχής για καυστήρες και συσκευές αερίου

ΕΛΟΤ EN 297

Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως που χρησιμοποιούν καύσιμα αέρια — Λέβητες
τύπου Β11
και
Β11ΒS
που
φέρουν
ατμοσφαιρικούς
καυστήρες
ονομαστικής θερμικής φόρτισης όχι μεγαλύτερης από 70 KW

ΕΛΟΤ EN 303-3

Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου —
Συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη
προσαγωγή αέρα

ΕΛΟΤ EN 303-7

Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με
καυστήρα βεβιασμένης προσαγωγής αέρα και ονομαστική θερμική ισχύ
εξόδου έως και 1 000 kW.

ΕΛΟΤ EN 449

Προδιαγραφή συσκευών υγραερίου — Οικιακές συσκευές θέρμανσης χώρου
χωρίς καπνοδόχο (περιλαμβανομένων και των συσκευών με καταλυτική
καύση)

ΕΛΟΤ EN 461

Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου
συσκευές θέρμανσης χωρίς καπνοδόχο μέχρι 10 kW

ΕΛΟΤ EN 483

Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου C με ονομαστική
θερμική ισχύ εισόδου μέχρι 70 kW

ΕΛΟΤ EN 525

Μη οικιακοί αερολέβητες για θέρμανση χώρου, με άμεση καύση αερίου,
βεβιασμένης κυκλοφορίας, με καθαρή θερμική ισχύ εισόδου που δεν
υπερβαίνει τα 300 kW

ΕΛΟΤ EN 621

Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300
kW χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης
ή/και των καυσαερίων

ΕΛΟΤ EN 625

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με καύση αερίου — Ειδικές απαιτήσεις για τη
λειτουργία θέρμανσης νερού οικιακής χρήσης, λεβήτων διπλής ενέργειας με
ονομαστική θερμική παροχή μέχρι και 70 kW

ΕΛΟΤ EN 656

Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου Β με ονομαστική
θερμική ισχύ εισόδου από 70 kW έως 300 kW

ΕΛΟΤ EN 677

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες
συμπύκvωσης με ovoμαστική θερμική ισxύ εισόδoυ όxι μεγαλύτερη από 70
kW

EN 778:2009

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70
kW χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης
ή/και καυσαερίων

αερίων

καυσίμων

—

Μη

—

οικιακές
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ΕΛΟΤ

EN 1020:2009

Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα
300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς
αέρα καύσης ή/και καυσαερίων

ΕΛΟΤ EN 1196

Οικιακoί και μη oικιακoί λέβητες αερίoυ — Συμπληρωματικές απαιτήσεις
για αερoλέβητες συμπύκvωσης

ΕΛΟΤ EN 1319

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης
συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου
μη υπερβαίνουσα τα 70 kW

ΕΛΟΤ EN 13611

Διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου για καυστήρες και συσκευές αερίου —
Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 13836

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Λέβητες τύπου Β με ovoμαστική
θερμική ισxύ εισόδoυ μεγαλύτερη από 300 kW και μικρότερη ή ίση των 1
000 kW

Εκ του ανωτέρω πίνακα, τα πρότυπα με σκίαση δεν ανήκουν εις την κατηγορία των λεβήτων παρά το
γεγονός ότι φέρουν το συνθετικό «λέβητας» μαζί με το πρόθεμα «αερο». Στην πράξη πρόκειται για
αεροθερμαντήρες οι οποίοι δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως λέβητες βάσει της παραγράφου 3.1.

A.6 Εθνική νομοθεσία περί λεβήτων
Σε εθνικό επίπεδο και πέραν των αναφερομένων προτύπων, ισχύουν επιπρόσθετες απαιτήσεις για τα
λεβητοστάσια, υφιστάμενα ή νέα, οι οποίες καθορίζονται από τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
1. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδομικός Κανονισμός. (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89), άρθρο 27 :
Εγκαταστάσεις θέρμανσης
2. Υπουργική απόφαση Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598 Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar, ΦΕΚ 976Β, 28 Μαρτίου 2012.
3. Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών
εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού
4. Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), 12
Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367
5. ΤΟΤΕΕ 2421.02 Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών έργων.
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ΕΛΟΤ

Παράρτημα Β
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Β.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Β.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Β.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών.
x
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών
Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού)

Β.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το Π.Δ. 305/96). Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες
Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57 ΕΟΚ (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996) και η Ελληνική Νομοθεσία επί Θεμάτων
Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)
Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται και θα εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται από το εγκεκριμένο
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΣΑΥ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών, Γάντια

ΕΛΟΤ EN 388 Ε2,
ΕΛΟΤ EN 420+A1,
ΕΛΟΤ
EN
ΕΛΟΤ EN 374.01, ΕΛΟΤ EN 374.02, ΕΛΟΤ EN 374.03

12477/A1,

Προστασία κεφαλής

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία οφθαλμών, Γυαλιά

ΕΛΟΤ EN 166 E2, ΕΛΟΤ EN 167 E2, ΕΛΟΤ EN 168 E2

Προστασία αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 136 Ε2, ΕΛΟΤ EN 140 Ε2, ΕΛΟΤ EN 149+A1,
EN 132, ΕΛΟΤ EN 133

Προστασία ακοής

ΕΛΟΤ EN 352-01, ΕΛΟΤ EN 352-02, ΕΛΟΤ EN 352-03, ΕΛΟΤ EN 458

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2018

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345, ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2

Στολές προστασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 342, ΕΛΟΤ EN 343 + Α1

Προστασία από πτώση

ΕΛΟΤ EN 358 E2, ΕΛΟΤ EN 361 Ε2, ΕΛΟΤ EN 813 Ε2

Προστασία περιβάλλοντος

ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010

©

ΕΛΟΤ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εκτελούντες τις εργασίας της Παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις εργασίες
εγκατάστασης χυτοσιδηρών λεβήτων.
Για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα τμήματα που προκύπτουν κατά την
μόρφωση και την κατεργασία, και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, θα τοποθετούνται σε ειδικούς
χώρους εντός του εργοταξίου και η διαχείριση τους θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Οδηγία 2008/99/ΕΚ –
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010, Μέτρα, όροι και προγράμματα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00:2018

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία

[1] ΕΛΟΤ EN 303-1 Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 1: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού - Ορολογία, γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση -- Heating boilers - Part 1: Heating
boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ΕΛΟΤ ΕΝ 303-2 Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου - Συγκρότημα
που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή αέρα -- Heating boilers - Part
3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας
Air termination system of lightning protection systems

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-01-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 εγκρίθηκε
την 2017-12-06 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2017

ΕΛΟΤ

Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήματος κεραυνού της
εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας. Περιλαμβάνονται οι συλλεκτήριοι αγωγοί, οι ακίδες, τα
στηρίγματα, τα εξαρτήματα σύνδεσης, και τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήματα (π.χ. απαριθμητές
κεραυνών). .

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-1

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές -- Protection against
lightning - Part 1: General principles

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης -- Protection
against lightning - Part 2: Risk management

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος για τη
ζωή -- Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and
life hazard

ΕΛΟΤ EN 62561-1

Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 1: Απαιτήσεις για
εξαρτήματα σύνδεσης -- Lightning Protection System Components (LPSC) - Part
1: Requirements for connection components

ΕΛΟΤ EN 62561-2

Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 2: Απαιτήσεις για
αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης -- Lightning Protection System Components
(LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes

ΕΛΟΤ EN 62561-3

Εξαρτήματα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΕΣΑΠ) - Μέρος 3:
Απαιτήσεις για διάκενα σπινθήρα μόνωσης -- Lightning Protection System
Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)

ΕΛΟΤ EN 62561-4

Εξαρτήματα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΕΣΑΠ) - Μέρος 4:
Απαιτήσεις για στοιχεία στερέωσης αγωγού -- Lightning protection system
components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners

ΕΛΟΤ EN 62305-1

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές -- Protection against
lightning - Part 1: General principles

ΕΛΟΤ EN 62305-2

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης -- Protection
against lightning - Part 2: Risk management
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ΕΛΟΤ EN 62305-3

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος για τη
ζωή -- Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and
life hazard

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 4: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα εντός
δομών -- Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems
within structures

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

3

Όροι και ορισμοί

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήματος, ανάλογα με τα
προβλεπόμενα από την Μελέτη, είναι:
x

x

x

Συλλεκτήριοι Αγωγοί
-

χάλκινοι συμπαγείς ή πολύκλωνοι,

-

χάλκινοι επικασσιτερωμένοι

-

χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι,

-

χαλύβδινοι επιχαλκωμένοι

-

ανοξείδωτοι,

-

αλουμινίου

-

αλουμινίου επιχαλκωμένοι

-

κράματος αλουμινίου

Ράβδοι Σύλληψης (Ακίδες)
-

χάλκινες,

-

χάλκινες επικασσιτερωμένες ,

-

χαλύβδινες θερμά επιψευδαργυρωμένες,

-

χαλύβδινες επιχαλκωμένες

-

ανοξείδωτες

-

αλουμινίου

-

κράματος αλουμινίου

-

Αλουμινίου επιχαλκωμένες

-

συλλεκτήρια μανιτάρια χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα, χάλκινα ή αλουμινίου (σε
βατά δώματα).

Στηρίγματα αγωγών

Εξαρτήματα στήριξης των αγωγών σε μπετόν, κεραμίδια, κυματοειδείς λαμαρίνες κ.λπ.:
-

6
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-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

ανοξείδωτα,

-

αλουμινίου

-

πλαστικά.

Συστολικά – διαστολικά
-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα

-

ανοξείδωτα

-

αλουμινίου

-

κράματος αλουμινίου.

Λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες, ακροδέκτες γεφύρωσης, περιλαίμια, κ.λπ.
-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα

-

αλουμινίου

-

κράματος αλουμινίου

-

ανοξείδωτα

Η επιλογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατά το πρότυπο (Πίνακας 5, Σελ. 28)
και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3.
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Πίνακας 1

α

Χρήση
Υλικό

Στον αέρα

Στο έδαφος

Συμπαγής

Συμπαγής

Πολύκλωνος

Πολύκλωνος

Ως
περίβλημα

Ως
περίβλημα

ΕΛΟΤ

Διάβρωση
Στο
σκυρόδεμα

Αντοχή

Κίνδυνος σε

Ηλεκτρολυτική
με

Μεγάλη
συγκέντρωση
χλωριδίων

-

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χαλκός

Συμπαγής

Χάλυβας
γαλβανισμένος
γ,δ,ε
εν θερμώ

Πολύκλωνος

Συμπαγής

Ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένος
χάλυβας

Συμπαγής

Ανοξείδωτος
χάλυβας

Μόλυβδος

Συμπαγής
Πολύκλωνος
Πολύκλωνος

ζ

Έναντι
πολλών
υλικών

-

Θειικές
ενώσεις

-

Οργανικά
υλικά

-

β

Καλή ακόμα
και σε όξινα
εδάφη

Συμπαγής

Συμπαγής

Έναντι
πολλών
υλικών

Συμπαγής

-

Έναντι
πολλών
υλικών

Νερό με
διαλυμένα
χλωρίδια

-

-

-

-

Βασικά εδάφη

Χαλκό

-

Σε εδάφη με
μεγάλη
συγκέντρωση
σε σουλφίδια

Όξινα εδάφη

Χαλκό

Συμπαγής

β

Συμπαγής

Αλουμίνιο

Συμπαγής

Συμπαγής

Συμπαγής

Ως
περίβλημα

Ως
περίβλημα

-

-

Θειικές
ενώσεις

Χαλκό

-

α

Ο πίνακας παρέχει γενικές οδηγίες μόνο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω μελέτη για τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας από διάβρωση (βλ. Παράρτημα Annex E προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 632305.03)

β

Οι πολύκλωνοι αγωγοί είναι περισσότερο ευάλωτοι στη διάβρωση από τους συμπαγής. Επίσης οι πολύκλωνοι
αγωγοί κινδυνεύουν να διαβρωθούν όταν εισέρχονται – εξέρχονται από το έδαφος – σκυρόδεμα. Για τους ανωτέρω
λόγους η χρήση των πολύκλωνων γαλβανισμένων χαλύβδινων αγωγών εντός του εδάφους δεν συνιστάται.
γ

Ο γαλβανισμένος χάλυβας μπορεί να διαβρωθεί σε έδαφος με υγρό χώμα (λάσπη - πηλός ή χώμα με υψηλό επίπεδο
υγρασίας)
δ

Ο γαλβανισμένος χάλυβας δεν επιτρέπεται να διέρχεται από το σκυρόδεμα στο φυσικό έδαφος λόγω πιθανής
διάβρωσης του τμήματος στο φυσικό έδαφος

ε

Ο γαλβανισμένος χάλυβας δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με χαλύβδινο οπλισμό σε παράκτιες εγκαταστάσεις
λόγω πιθανής ύπαρξη αλατιού στο υδροφόρο.
ζ

Η χρήση μόλυβδου στη γείωση συχνά απαγορεύεται λόγω περιβαλλοντικών όρων και συνεπειών.

Ως φυσικά στοιχεία ενός συλλεκτηρίου συστήματος μπορούν να θεωρηθούν μεταλλικά στοιχεία των
κατασκευών, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ελάχιστου πάχους και ηλεκτρικής συνέχειας που
ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 στην παράγραφο 5.2.5 / table 3.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο.
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Στην περίπτωση που απαιτηθούν αναφορές / εκθέσεις δοκιμών τύπου για τα εξαρτήματα αντικεραυνικής
προστασίας για τις δοκιμές που προβλέπονται από τη σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561, θα είναι σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [4])
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διενέργεια ποιοτικού ελέγχου με επανάληψη δοκιμών, αυτές
πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου και παρουσία της επίβλεψης του έργου σύμφωνα με τα
ανωτέρω.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.3

Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών

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.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό

Η εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει να γίνεται μόνο από Ηλεκτρολόγους που
έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

5.2

Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) καθορίζονται
σύμφωνα με τα πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-1

Protection against lightning - Part 1: General principles.
Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2

Protection against lightning - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης.
Protection against lightning - Part 2: Risk management

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3

Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life
hazard.
Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος
για τη ζωή

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4

Protection against lightning - Part 4: Protection of electrical and electronic
systems within structures.
Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 4:
ηλεκτρονικών συστημάτων εντός κτιρίων.

Προστασία

ηλεκτρικών

και

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2 καθορίζονται τέσσερις στάθμες προστασίας (Ι–IV).
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Η επιλογή της στάθμης προστασίας έχει σκοπό να μειώσει τον κίνδυνο απωλειών σε αποδεκτό βαθμό. . Ο
προσδιορισμός της στάθμης προστασίας καθορίζεται από τη μελέτη με την εφαρμογή της εκτίμηση κινδύνου
όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2.

5.3

Συλλεκτήριο σύστημα

5.3.1

Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για συνήθης κατασκευές έως 60 μέτρα ύψος το συλλεκτήριο σύστημα εγκαθίσταται μόνο στο δώμα. Για
εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 60 μέτρα η μελέτη θα πρέπει να προβλέπει και προστασία από πλευρικά
κεραυνικά πλήγματα για το τμήμα της κατασκευής που υπερβαίνει τουλάχιστον το 80% του ύψους της
(εικόνα Α.6 σελίδα 43 του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3)
Τα συλλεκτήρια συστήματα σχεδιάζονται είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμούς των παρακάτω μεθόδων:
x

Γωνίας προστασίας (με ακίδες ή και ανεξάρτητους ιστούς)

x

Κυλιόμενης σφαίρας (συνδυασμός στοιχείων προστασίας)

x

Βρόχων αγωγών (συμπεριλαμβανομένων και τεταμένων αγωγών)

Η μέθοδος της γωνίας προστασίας καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3. Η γωνία (α) εξαρτάται
από το ύψος (h) του ιστού ή της ακίδας σε σχέση με την επιφάνεια αναφοράς της περιοχής της κατασκευής
που χρήζει προστασίας (εικόνα Α.2 σελίδα 40 του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3) σε συνάρτηση με τη στάθμη
προστασίας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή IV) όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1 (εικόνα 1 σελίδα 19 του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3).

Η διαστασιολόγηση των βρόχων καθώς και της ακτίνας της κυλιόμενης σφαίρας του συλλεκτηρίου
συστήματος εξαρτάται από την στάθμη προστασίας του κτηρίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Σχήμα 1
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Πίνακας 2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στάθμες
προστασίας

Μέγεθος βρόχου M
(m)

Ακτίνα κυλιόμενης
σφαίρας
(m)

I

5x5

20

II

10x10

30

III

15x15

45

IV

20x20

60

Φυσικά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος του συλλεκτήριου συστήματος, εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 της παραγράφου 5.2.5. Ακολουθούν
ενδεικτικά μερικά παραδείγματα,
-

Μεταλλικές επιφάνειες οι οποίες ικανοποιούν την παράγραφο 5.2.5 α) και τον πίνακα 3 του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3

-

Μεταλλικά εξαρτήματα φέρον οργανισμού κάτω από μη αγώγιμη επιφάνεια εφόσον η ζημιά που
θα υποστεί η επιφάνεια από το πλήγμα του κεραυνού είναι αποδεκτή

-

Μεταλλικά μέρη όπως σωληνώσεις, κιγκλιδώματα, πέργκολες, κ.α. δεδομένου ότι οι διατομές
τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγωγών συλλεκτηρίου συστήματος

-

Μεταλλικές
62305-3

-

Για χρήση φυσικών στοιχείων σε εγκαταστάσεις εύφλεκτες ή εκρηκτικές πρέπει να γίνει μελέτη
βάσει των στοιχείων που αναφέρει το παράρτημα D του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3

δεξαμενές δεδομένου ότι ικανοποιούν τον πίνακα 3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση φυσικών στοιχείων ως μέρος του συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας, όπου αυτό απαιτείται από την μελέτη, αναφέρονται στο παράρτημα Ε του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3.
5.3.2

Εγκατάσταση του συλλεκτήριου συστήματος

Το συλλεκτήριο σύστημα, το οποίο αποτελείται από αγωγούς και ακίδες (όπως αναφέρονται στον πίνακα 3)),
εγκαθίσταται στην οροφή του υπό προστασία κτηρίου, 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 ΕΛΟΤ EN62561-2 “Lightning protection components (LPC) Part 2:
Requirements for conductors and earth electrodes -- Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC) - Μέρος
2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης”, σελ. 10, πίνακα 1).
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Πίνακας 3
Υλικό

Χαλκός,

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χαλκός
2
επικασσιτερωμένος

Ελάχιστη διατομή

Συμπαγής ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Συμπαγής
4
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

50mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Ακίδα διαμέτρου Φ15 mm

Συμπαγής ταινία

70 mm²

ελάχιστο πάχος 3 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,63 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Συμπαγής ταινία

50 mm ²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Ακίδα διαμέτρου Φ15 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm

2

διαμέτρου 8mm

Συμπαγής ταινία

50 mm

2

ελάχιστο πάχος 2,5mm

Συμπαγής ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Ακίδα διαμέτρου Φ15 mm

Συμπαγής ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

70 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

176 mm²

Ακίδα διαμέτρου Φ15 mm

Πολύκλωνος

Αλουμίνιο

4, 7

Πολύκλωνος
Επιχαλκωμένο
5
Αλουμίνιο

Κράμα Αλουμινίου

Πολύκλωνος

Χάλυβας
5
επιχαλκωμένος

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος

Ανοξείδωτος Χάλυβας

Πολύκλωνος

7

7

7

3

Πολύκλωνος
Συμπαγής
στρογγυλός

12

1

Μορφή

7
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1

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.

2

Εν θερμώ ή ηλεκτρολυτικά, με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 1 μm. Η επικασσιτέρωση είναι για αισθητικούς
λόγους μόνο.

3

Χρώμιο ≥ 16%, νικέλιο ≥ 8%, άνθρακας ≥ 0,08%

4

50 mm² (Φ8 mm) που μπορεί να μειωθεί σε 25 mm² (Φ6 mm) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση
μηχανικής αντοχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μείωση της απόστασης μεταξύ
των στοιχείων στερέωσης.

5

Ελάχιστο πάχος 70μm κυλινδρικής επιχάλκωσης περιεκτικότητας 99,9% καθαρό χαλκό.
χρησιμοποιείται κλώνος διαμέτρου 1,14mm

6

7

Η διατομή των πολύκλωνων αγωγών υπολογίζεται με τη μέτρηση της αντίστασης του αγωγού σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60228.

Σε μερικές χώρες

Η στήριξη των αγωγών θα γίνεται με κατάλληλα στηρίγματα ανάλογα με το είδος της επιφάνειας στήριξης,
της μορφής και της όδευσης του αγωγού, ανά:
Απόσταση κέντρων στήριξης αγωγών
ταινίας και στρογγυλού πολύκλωνου
μαλακής ανόπτησης αγωγού (mm)

Απόσταση κέντρων στήριξης
συμπαγής στρογγυλού αγωγού (mm)

Οριζόντιοι αγωγοί σε οριζόντιες
επιφάνειες (π.χ. δώμα)

1000

1000

Οριζόντιοι αγωγοί σε κάθετες
επιφάνειες (π.χ. περιμετρικά σε
τοίχους)

500

1000

Κάθετοι αγωγοί σε ύψος έως 20 μέτρα
από το έδαφος (τοίχοι)

1000

1000

Κάθετοι αγωγοί σε ύψος άνω των 20
μέτρων από το έδαφος (τοίχοι)

500

1000

Διάταξη όδευσης αγωγού

Σημείωση 1 Ο ανωτέρω πίνακας δεν έχει εφαρμογή σε κατασκευές ενσωματωμένα στηρίγματα, για τα οποία ενδέχεται
να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
Σημείωση 2 Σε περιπτώσεις ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. ανεμοπίεση) η μελέτη μπορεί να απαιτεί
διαφορετικές αποστάσεις στήριξης από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω.
Σημείωση 3 Η στήριξη των αγωγών μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση αγώγιμων ή μη –αγώγιμων αποστατών αλλά ακόμα
και σε απευθείας επαφή με την επιφάνεια του τοίχου εφόσον η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από μη-εύφλεκτο υλικό.
Σε περιπτώσεις στήριξης αγωγών επί εύφλεκτης επιφάνειας, η απόσταση καθώς και το είδος της στήριξης θα πρέπει να
καθοριστεί από τη μελέτη.

Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού θα τοποθετείται ένα στήριγμα προ και ένα μετά την αλλαγή.
Τα στηρίγματα θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε κάθε επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε
μονωμένη τοιχοποιία, κεραμίδια, μεταλλική στέγη, μονωμένο δώμα κ.α, έτσι ώστε να μην προκαλούν φθορές
ή αλλοιώσεις.
Τα στηρίγματα που τοποθετούνται σε μονωμένο δώμα θα είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στην
ηλιακή ακτινοβολία και στον παγετό και θα πληρώνονται εργοστασιακά με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής σε
παγετό.
Κατά την τοποθέτησή τους στο 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.
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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 κ.λπ.).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υλικό αγωγού συλλεκτηρίου συστήματος

Υλικό στηρίγματος αγωγού

Χαλκός, επιχαλκωμένο αλουμίνιο και
επιχαλκωμένος χάλυβας

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό,
ανοξείδωτο

Χαλκός επικασσιτερωμένος

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό,
ανωξείδωτο

Χάλυβας θερμά επιψευδαργυρωμένος

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
ανοξείδωτο, χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο,
πλαστικό

Η σύνδεση των αγωγών θα πρέπει να επιτυγχάνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η
ηλεκτρική όσο κα η μηχανική αντοχή της σύνδεσης. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με μηχανικούς σφιγκτήρες, είτε
με πρεσσαριστές ή εξωθερμικές ενώσεις, διασταυρώσεως / επιμήκυνσης κ.α. Όλες οι συνδέσεις (είτε
μηχανικές, είτε πρεσσαριστές, είτε εξωθερμικές κτλ) θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1

Σχήμα 2
Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά στηρίγματα. Σε μη στεγανοποιημένη
επιφάνεια θα χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα (ενδεικτικά σχήμα 3). Όταν τοποθετούνται σε οριζόντια
επιφάνεια, είναι απαραίτητη η χρήση ροδέλας στεγανοποιήσεως.
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Σχήμα 3

Σχήμα 4
Σε μονωμένες ή στεγανοποιημένες επιφάνειες θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά στηρίγματα (ενδεικτικά
σχήμα 4), ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Η σταθεροποίηση του στηρίγματος, εφόσον απαιτείται,
επιτυγχάνεται δια επαλείψεως της εξωτερικής επιφάνειας με ειδικό ασφαλτικό συγκολλητικό. Τα στηρίγματα
θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4

Σχήμα 5
Εξαρτήματα απορρόφησης συστολών - διαστολών (ενδεικτική μορφή σχήμα 5) θα παρεμβάλλονται ανά 20 m
μήκους του συλλεκτήριου αγωγού καθώς και σε διασταυρώσεις αγωγών και όπου αλλού προβλέπεται από
την Μελέτη, με σκοπό την αποτροπή εφαρμογής δυνάμεων στον συλλεκτήριο αγωγό και την αποφυγή
θραύσης του στηρίγματος ή της μόνωσης λόγω της δύναμης η οποία ασκείται επί των στηριγμάτων και των
σημείων στήριξης αυτών. Τα συστολικά διαστολικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1
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Τα αντικείμενα (κλιματιστικές μονάδες, πύργοι ψύξης, σωληνώσεις κ.λπ.) που βρίσκονται στο δώμα ή στην
οροφή του κτηρίου εφόσον δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση ασφαλείας (s) όπως ορίζεται από το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3, 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 m ή

-

έχουν μήκος μεγαλύτερο από 2 m

2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε απομονωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την μελέτη, θα
ακολουθηθούν οι απαιτήσεις όπως ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 κατά ανάλογη περίπτωση.
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 , 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, συστολο-διαστολικά, 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.
Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι τύπου ”Ν” (normal type) ή ”H” (heavy type) κατά το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος δελτίων/εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων
σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561.
x 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.

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ως προς την διάταξη, την στήριξη, την
ροπή σύσφιξης και την επιμετάλλωση των εξαρτημάτων.
Γενικά ο έλεγχος του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις παραμέτρους
– απαιτήσεις όπως ορίζονται στο παράρτημα Ε 7 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στα παρακάτω:
x Τήρηση της απόστασης ασφαλείας
εγκατεστημένων επί του δώματος .
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x Τοποθέτηση του συλλεκτηρίου συστήματος σε όλα τα σημεία που προεξέχουν του δώματος
(ψυκτικές μονάδες, καμινάδες κ.λπ).
x Ισοδυναμικές συνδέσεις εισερχόμενων μεταλλικών δικτύων (όπως ορίζει το ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3)
είτε απευθείας είτε με τη χρήση σπινθηριστών απομόνωσης ή απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων
τουλάχιστον Τ1+Τ2 στο γενικό πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως ορίζει η ΕΤΕΠ 1501-0450-03. Οι σπινθηριστές απομόνωσης θα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-3.
x Τοποθέτηση εξαρτημάτων συστολών διαστολών σύμφωνα με την μελέτη.
x Τοποθέτηση καταλλήλων στηριγμάτων
μονωμένο δώμα).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.3

ανάλογα με το είδος της επιφανείας διέλευσης (π.χ.

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) διάταξης σύλληψης κεραυνού, επί της οποίας
εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
διατάξεων σύλληψης κεραυνού συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα A
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

A.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την πάκτωση των στηριγμάτων.
- Εργασία σε μη προστατευμένο δώμα (χωρίς στηθαία) ή κεκλιμένη στέγη.

A.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
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x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.
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x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-02-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
εκπονήθηκε από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν
το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 εγκρίθηκε
την 2017-11-09 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

1 Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η διαμόρφωση του συστήματος των αγωγών καθόδου και του
συστήματος γείωσης αντικεραυνικής προστασίας.
Οι αγωγοί τοποθετούνται εξωτερικά στις επιφάνειες του κτιρίου ή εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα των
υποστυλωμάτων ή των τοιχίων του κτιρίου. Επίσης δύναται να χρησιμοποιηθούν και φυσικά στοιχεία μιας
κατασκευής (π.χ. μεταλλικά ικριώματα μεταλλικών κτιρίων).
Το σύστημα γείωσης αντικεραυνικής προστασίας τοποθετείται εντός του εδάφους κοντά στην υπό προστασία
κατασκευή ή εγκιβωτίζεται στο σκυρόδεμα των θεμελίων του κτιρίου.

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 62561-1

Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 1: Απαιτήσεις για
εξαρτήματα σύνδεσης -- Lightning Protection System Components (LPSC) - Part
1: Requirements for connection components

ΕΛΟΤ EN 62561-2

Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 2: Απαιτήσεις για
αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης -- Lightning Protection System Components
(LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes

ΕΛΟΤ EN 62561-3

Εξαρτήματα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΕΣΑΠ) - Μέρος 3:
Απαιτήσεις για διάκενα σπινθήρα μόνωσης -- Lightning Protection System
Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)

ΕΛΟΤ EN 62561-4

Εξαρτήματα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΕΣΑΠ) - Μέρος 4:
Απαιτήσεις για στοιχεία στερέωσης αγωγού -- Lightning protection system
components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners

ΕΛΟΤ EN 62561-7

Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 7: Απαιτήσεις για
υλικά ενίσχυσης της γείωσης -- Lightning Protection System Components
(LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3

Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος για
τη ζωή -- Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures
and life hazard

ΕΛΟΤ EN 62561-5

Εξαρτήματα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΕΣΑΠ) - Μέρος 5:
Απαιτήσεις για θυρίδες επίσκεψης και συνδέσμους σφράγισης ηλεκτροδίων
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γείωσης-- Lightning protection system components (LPSC) - Part 5:
Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals
ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

3

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις -- Quality management
systems - Requirements

Όροι και ορισμοί

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί .

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά συστήματος αγωγών καθόδου

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή του συστήματος αγωγών καθόδου, ανάλογα με τα
προβλεπόμενα από την Μελέτη, είναι:
x

x

x

6

Αγωγοί καθόδου
-

χάλκινοι συμπαγείς ή πολύκλωνοι,

-

χάλκινοι επικασσιτερωμένοι

-

χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι,

-

χαλύβδινοι επιχαλκωμένοι

-

ανοξείδωτοι,

-

αλουμινίου

-

αλουμινίου επιχαλκωμένοι

-

κράματος αλουμινίου

Στηρίγματα αγωγών
-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

αλουμινίου

-

κράματος αλουμινίου

-

ανοξείδωτα,

-

πλαστικά κ.λπ.

Εξαρτήματα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες (για την σύνδεση αγωγών μεταξύ τους), ακροδέκτες
γεφύρωσης (για την σύνδεση αγωγών με μεταλλικές εγκαταστάσεις), περιλαίμια (για την σύνδεση
αγωγών με μεταλλικούς σωλήνες) κ.λπ.
-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

κράματος αλουμινίου,
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-

αλουμινίου

-

ανοξείδωτα κ.λπ.

Η επιλογή του υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 5 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 3
σελ. 28

4.2

Ενσωματούμενα υλικά συστήματος γείωσης

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή του συστήματος γείωσης, ανάλογα με τα προβλεπόμενα από
τη Μελέτη, είναι:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x

Ηλεκτρόδια (αγωγοί συμπαγείς στρογγυλοί ή σε μορφή ταινίας, αγωγοί στρογγυλοί πολύκλωνοι,
ράβδοι, πλάκες)
-

x

χάλκινοι συμπαγείς ή πολύκλωνοι (μόνο στρογγυλοί),

-

χάλκινοι συμπαγείς επικασσιτερωμένοι ή πολύκλωνοι (μόνο στρογγυλοί)

-

χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι,

-

χαλύβδινοι επιχαλκωμένοι

-

ανοξείδωτοι

Εξαρτήματα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες (για την σύνδεση αγωγών μεταξύ τους), ακροδέκτες
γεφύρωσης (για την σύνδεση αγωγών ηλεκτροδίου με υπόγειες μεταλλικές εγκαταστάσεις),
περιλαίμια (για την σύνδεση αγωγών με υπόγειους μεταλλικούς σωλήνες) κ.λπ.
-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

ανοξείδωτα

Η επιλογή του υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 5 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3
σελ. 28
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Πίνακας 1

α

Χρήση
Υλικό

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χαλκός

Στον αέρα

Στο έδαφος

Συμπαγής

Συμπαγής

Πολύκλωνος

Πολύκλωνος

Ως
περίβλημα

Ως
περίβλημα

Μόλυβδος ζ

Θειϊκές
ενώσεις

-

Οργανικά
υλικά

Συμπαγής

Συμπαγής

Έναντι
πολλών
υλικών

Θειικές ενώσεις

-

Συμπαγής

-

Έναντι
πολλών
υλικών

Νερό με
διαλυμένα
χλωρίδια

-

-

-

-

Βασικά εδάφη

Χαλκό

-

Σε εδάφη
με μεγάλη
συγκέντρω
ση σε
σουλφίδια

Όξινα εδάφη

Χαλκό

Συμπαγής

Συμπαγής

-

Χαλκό

Ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένος
χάλυβας

Πολύκλωνος

Μεγάλη
συγκέντρωσ
η χλωριδίων

-

Συμπαγής

β

Πολύκλωνος

-

Ηλεκτρολυτική
με

-

Πολύκλωνος

Συμπαγής

Έναντι
πολλών
υλικών

Κίνδυνος σε

Καλή
ακόμα και
σε όξινα
εδάφη

Συμπαγής

Αλουμίνιο

Συμπαγής

Αντοχή

β

Συμπαγής

Χάλυβας
γαλβανισμένος
εν θερμώ γ,δ,ε

Ανοξείδωτος
χάλυβας

Διάβρωση
Στο
σκυρόδεμα

Συμπαγής

Συμπαγής

Ως
περίβλημα

Ως
περίβλημα

α

Ο πίνακας παρέχει γενικές οδηγίες μόνο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω μελέτη για τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας από διάβρωση (βλ. Παράρτημα Annex E προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3)

β

Οι πολύκλωνοι αγωγοί είναι περισσότερο ευάλωτοι στη διάβρωση από τους συμπαγής. Επίσης οι πολύκλωνοι
αγωγοί κινδυνεύουν να διαβρωθούν όταν εισέρχονται – εξέρχονται από το έδαφος – σκυρόδεμα. Για τους
ανωτέρω λόγους η χρήση των πολύκλωνων γαλβανισμένων χαλύβδινων αγωγών εντός του εδάφους δεν
συνιστάται.
γ

Ο γαλβανισμένος χάλυβας μπορεί να διαβρωθεί σε έδαφος με υγρό χώμα (λάσπη - πηλός ή χώμα με υψηλό
επίπεδο υγρασίας)

δ

Ο γαλβανισμένος χάλυβας δεν επιτρέπεται να διέρχεται από το σκυρόδεμα στο φυσικό έδαφος λόγω πιθανής
διάβρωσης του τμήματος στο φυσικό έδαφος
ε

Ο γαλβανισμένος χάλυβας δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με χαλύβδινο οπλισμό σε παράκτιες
εγκαταστάσεις λόγω πιθανής ύπαρξη αλατιού στο υδροφόρο.

ζ

4.3

Η χρήση μόλυβδου στη γείωση συχνά απαγορεύεται λόγω περιβαλλοντικών όρων και συνεπειών.

Αποδεκτά υλικά

Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Στην περίπτωση που απαιτηθούν αναφορές / εκθέσεις δοκιμών τύπου για τα εξαρτήματα αντικεραυνικής
προστασίας για τις δοκιμές που προβλέπονται από τη σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561, θα είναι σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [8])
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που ανα φέρονται
παραπάνω.
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Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διενέργεια ποιοτικού ελέγχου με επανάληψη δοκιμών, αυτές
πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου και παρουσία της επίβλεψης του έργου σύμφωνα με τα
ανωτέρω.

4.4

Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

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.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό

Η εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει να γίνεται μόνο από Ηλεκτρολόγους που
έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. (βλ.
Βιβλιογραφία).

5.2

Εγκατάσταση των αγωγών καθόδου

5.2.1

Γενικά

Οι αγωγοί καθόδου θα οδεύουν είτε κατακόρυφα εξωτερικά του κτιρίου είτε θα εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα
των υποστυλωμάτων και των τοιχίων του. Οι μεταξύ τους αποστάσεις θα καθορίζονται από την Μελέτη.
Ως φυσικοί αγωγοί καθόδου μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία των κατασκευών, όπως είναι :
-

οι μεταλλικές εγκαταστάσεις,

-

ο χαλύβδινος οπλισμός,

-

ο μεταλλικός σκελετός,

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 της παραγράφου 5.3.5.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση φυσικών στοιχείων ως μέρος του συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας, όπου αυτό απαιτείται από την μελέτη, αναφέρονται στο παράρτημα Ε του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3, οι τυπικές αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών αγωγών
καθόδου, ανάλογα με την στάθμη προστασίας του κτιρίου, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Συνιστάται
οι αγωγοί καθόδου να απέχουν μεταξύ τους ίσες αποστάσεις και να εγκαθίστανται κοντά σε εκτεθειμένες
γωνίες του κτιρίου, όπου αυτό είναι εφικτό.
Στάθμη προστασίας

Αποστάσεις (m) αγωγών καθόδου

I

10

II

10

III

15

IV

20
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Το υλικό, η μορφή και η ελάχιστη διατομή των αγωγών καθόδου θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 2 (από το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2).
Πίνακας 2
Υλικό

Χαλκός,

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χαλκός
επικασσιτερωμένος

Μορφή

Ελάχιστη
διατομή1

Σημειώσεις

Συμπαγής ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Συμπαγής
4
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

50mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Προστατευτικός αγωγός διαμέτρου
Φ15 mm

Συμπαγής ταινία

70 mm²

ελάχιστο πάχος 3 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,63 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Συμπαγής ταινία

50 mm ²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Προστατευτικός αγωγός διαμέτρου
Φ15 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm2

διαμέτρου 8mm

Συμπαγής ταινία

50 mm2

ελάχιστο πάχος 2,5mm

Συμπαγής ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Προστατευτικός γωγός διαμέτρου
Φ15 mm

Συμπαγής ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

70 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Συμπαγής
στρογγυλός

176 mm²

Προστατευτικός αγωγός διαμέτρου
Φ15 mm

4, 7

Πολύκλωνος

2

Αλουμίνιο

7

Επιχαλκωμένο
5
Αλουμίνιο

Κράμα Αλουμινίου

7

Χάλυβας
επιχαλκωμένος5

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος

Ανοξείδωτος Χάλυβας

10

7

3
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1

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.

2

Εν θερμώ ή ηλεκτρολυτικά, με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 1 μm. Η επικασσιτέρωση είναι για αισθητικούς
λόγους μόνο.

3

Χρώμιο ≥ 16%, νικέλιο ≥ 8%, άνθρακας ≥ 0,08%

4

50 mm² (Φ8 mm) που μπορεί να μειωθεί σε 25 mm² (Φ6 mm) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση
μηχανικής αντοχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μείωση της απόστασης μεταξύ
των στοιχείων στερέωσης.

5

Ελάχιστο πάχος 70μm κυλινδρικής επιχάλκωσης περιεκτικότητας 99,9% καθαρό χαλκό. 6
χρησιμοποιείται κλώνος διαμέτρου 1,14mm

7

Η διατομή των πολύκλωνων αγωγών υπολογίζεται με τη μέτρηση της αντίστασης του αγωγού σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60228.

Σε μερικές χώρες

Σε ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας το πλήθος των αγωγών καθόδου δεν πρέπει να είναι μικρότε ρο
από δύο.
Σε απομονωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την μελέτη, θα
ακολουθηθούν οι απαιτήσεις όπως ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 κατά ανάλογη περίπτωση.

5.2.2

Ορατοί αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου θα οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθύγραμμη
κατακόρυφη διαδρομή και θα αποτελούν, όπου αυτό είναι εφικτό, προέκταση των συλλεκτήριων αγωγών.
Η στήριξή τους, ανάλογα με την επιφάνεια καθόδου, ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν και τους αγωγούς
του συλλεκτηρίου συστήματος.
Η στήριξη των αγωγών θα γίνεται με κατάλληλα στηρίγματα ανάλογα με το είδος της επιφάνειας στήριξης,
της μορφής και της όδευσης του αγωγού, ανά:
Απόσταση κέντρων στήριξης αγωγών
ταινίας και στρογγυλού πολύκλωνου
μαλακής ανόπτησης αγωγού (mm)

Απόσταση κέντρων στήριξης
συμπαγής στρογγυλού αγωγού (mm)

Οριζόντιοι αγωγοί σε οριζόντιες
επιφάνειες (π.χ. δώμα)

1000

1000

Οριζόντιοι αγωγοί σε κάθετες
επιφάνειες (π.χ. περιμετρικά σε
τοίχους)

500

1000

1000

1000

500

1000

Διάταξη όδευσης αγωγού

Κάθετοι αγωγοί σε ύψος έως 20 μέτρα
από το έδαφος (τοίχοι)
Κάθετοι αγωγοί σε ύψος άνω των 20
μέτρων από το έδαφος (τοίχοι)

Σημείωση 1 Ο ανωτέρω πίνακας δεν έχει εφαρμογή σε κατασκευές ενσωματωμένα στηρίγματα, για τα οποία ενδέχεται
να υπάρχουν ειδικ ές απαιτήσεις
Σημείωση 2 Σε περιπτώσεις ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. ανεμοπίεση) η μελέτη μπορεί να απαιτεί
διαφορετικές αποστάσεις στήριξης από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω.
Σημείωση 3 Η στήριξη των αγωγών μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση αγώγιμων ή μη –αγώγιμων αποστατών αλλά ακόμα
και σε απευθείας επαφή με την επιφάνεια του τοίχου εφόσον η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από μη -εύφλεκτο υλικό.
Σε περιπτώσεις στήριξης αγωγών επί εύφλεκτης επιφάνειας, η απόσταση καθώς και το είδος της στήρι ξης θα πρέπει να
καθοριστεί από τη μελέτη.
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Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού θα τοποθετείται ένα στήριγμα προ και ένα μετά την αλλαγή.
Τα στηρίγματα θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε κάθε επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε
μονωμένη τοιχοποιία θερμομόνωσης, οπτόπλινθους, σκυρόδεμα, μεταλλικά πάνελ κ.α. έτσι ώστε να μην
προκαλούν φθορές ή αλλοιώσεις.
Τα στηρίγματα θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγών για την αποφυγή ηλεκτροχημικής
διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση ιδίου υλικού, τότε θα παρεμβάλλεται διμεταλλικό εξάρτημα μεταξύ
των δυο διαφορετικών υλικών ή θα χρησιμοποιείται εξάρτημα από υλικό συμβατό με αμφότερα τα υλικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάβρωση και προστασία αναφέρονται στο παράρτημα Ε και
ειδικότερα στις παραγράφους Ε.4.3.5 και Ε.5.6.2.2.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υλικό αγωγού καθόδου

Υλικό στηρίγματος αγωγού

Χαλκός, επιχαλκωμένο
αλουμίνιο και επιχαλκωμένος
χάλυβας

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό, ανοξείδωτο

Χαλκός επικασσιτερωμένος

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό, ανοξείδωτο

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Αλουμίνιο και κράματος
αλουμινίου

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, ανοξείδωτο, χάλκινο,
χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό

Όταν η διαχωριστική απόσταση (d) μεταξύ των αγωγών καθόδου και των μεταλλικών εγκαταστάσεων είναι
μικρότερη από την απόσταση ασφαλείας (s), όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3
παράγραφο 6.3, απαιτείται η μεταξύ τους γεφύρωση μέσω κατάλληλου σφιγκτήρα διασταύρωσης.
Σε απομονωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την μελέτη, θα
ακολουθηθούν οι απαιτήσεις όπως ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 κατά ανάλογη περίπτωση.
Σε απόσταση ενός έως δύο μέτρων από την είσοδο του αγωγού καθόδου στο έδαφος θα τοποθετείται σε
κάθε αγωγό ένας λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου (ενδεικτική μορφή σχήμα 1), για:

12

-

την μέτρηση του συστήματος γείωσης,

-

τον διαχωρισμό του συστήματος γείωσης από το συλλεκτήριο σύστημα και τους αγωγούς
καθόδου,

-

την συντήρηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
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Σχήμα 1

Σχήμα 2

Για επιπλέον προστασία του αγωγού καθόδου από μηχανικές καταπονήσεις, αντί του λυόμενου συνδέσμου,
δύναται να χρησιμοποιείται προστατευτικός αγωγός ως μέρος του αγωγού καθόδου (ενδεικτική μορφή σχήμα
2), Φ15 mm, μήκους 2 m. Θα τοποθετείται 1,5 m πριν την είσοδο της καθόδου στο χώμα ενώ το υπόλοιπο
0,5 m του μήκους του που θα είναι εντός του εδάφους θα συνδέεται μέσω κατάλληλου αγωγού με την γείωση
του κτιρίου. Δεν ενδείκνυται η χρησιμοποίηση πλαστικού ή μεταλλικού προστατευτικού σωλήνα διότι δεν θα
εξασφαλίζεται ο οπτικός έλεγχος του αγωγού καθόδου.
Άλλος τρόπος μηχανικής προστασίας του κυλινδρικού αγωγού καθόδου είναι η συνέχισή του με αγωγό
μορφής ταινίας μεγαλύτερης διατομής προσφέροντας μηχανική προστασία ανάλογα με τη μελέτη και με την
παρεμβολή κατάλληλου λυόμενου συνδέσμου αγωγού – ταινίας.
Το υλικό κατασκευής του ενδιαμέσου τμήματος που συνδέει τον αγωγό καθόδου με το σύστημα γείωσης
του κτιρίου εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των επιμέρους τμημάτων της κατασκευής.
Η χρήση διμεταλλικών ελασμάτων (φύλλο αλουμινίου πρεσαρισμένο πάνω σε φύλλο χαλκού) για τη σύνδεση
των μη συμβατών υλικών μεταξύ τους δεν συνίσταται εντός του εδάφους και του σκυροδέματος, διότι το
αλουμίνιο διαβρώνεται άμεσα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3. Για την εξάλειψη του φαινομένου
της διάβρωσης, μεταξύ υλικών με διαφορετικό ηλεκτροχημικό δυναμικό, συνίσταται η χρήση ανοξείδωτων
εξαρτημάτων.
Σε προσβάσιμο σημείο του αγωγού καθόδου θα τοποθετείται, αν προβλέπεται από την Μελέτη, απαριθμητής
κεραυνών, ώστε να καταγράφονται τα κεραυνικά πλήγματα που πιθανόν θα δεχτεί η κατασκευή.
Οι αγωγοί καθόδου κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα, για 30 cm πριν και μετά την είσοδό τους
στο έδαφος, θα επενδύονται με αντιδιαβρωτική ταινία για την αποφυγή διάβρωσής τους λόγω της μετάβασης
από το σκυρόδεμα στο έδαφος. Για αγωγούς χαλκού ή ανοξείδωτου χάλυβα αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάβρωση και προστασία αναφέρονται στο παράρτημα Ε και
ειδικότερα στις παραγράφους Ε.4.3.5 και Ε.5.6.2.2.
Η σύνδεση των αγωγών θα πρέπει να επιτυγχάνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η
ηλεκτρική όσο κα η μηχανική αντοχή της σύνδεσης. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με μηχανικούς σφιγκτήρες, είτε
με πρεσσαριστές ή εξωθερμικές ενώσεις, διασταυρώσεως / επιμήκυνσης κ.α. Όλες οι συνδέσεις (είτε
μηχανικές, είτε πρεσσαριστές, είτε εξωθερμικές κτλ) θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1
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Η μορφή των εικονιζόμενων εξαρτημάτων, τα οποία παρατίθενται παραπάνω είναι ενδεικτική.
5.2.3

Εγκιβωτισμένοι αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου εφόσον εγκιβωτίζονται στα υποστυλώματα και στα τοιχία του κτιρίου κατά την κατασκευή
του και θα γεφυρώνονται με τον σιδηρό οπλισμό ανά 2 m με κατάλληλα στηρίγματα / συνδέσμους,
Τα
εξασφαλίζοντας έτσι την στήριξή τους και την ηλεκτρική τους σύνδεση με τον οπλισμό του κτιρίου.
στηρίγματα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4.
Οι εγκιβωτισμένοι αγωγοί καθόδου θα πρέπει να ικανοποιούν τον πίνακα 2 εκτός του αλουμινίου, του
επιχαλκωμένου αλουμινίου και του κράματος αλουμινίου το οποίο απαγορεύεται ως εγκιβωτισμένος αγωγός
καθόδου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 εντός του σκυροδέματος ο χαλκός μπορεί να συνδεθεί
απευθείας με τον χάλυβα και με τον χαλύβδινο οπλισμό χωρίς τη χρήση διμεταλλικού ελάσματος.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της εγκατάστασης είναι:

5.3
5.3.1

-

η προστασία από μηχανικές καταπονήσεις και διαβρώσεις των αγωγών από το σκυρόδεμα,

-

τη μείωση των τάσεων επαφής

-

το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς δεν είναι ορατοί οι αγωγοί.

Εγκατάσταση του συστήματος γείωσης
Γενικά

Σκοπός του συστήματος γείωσης αντικεραυνικής προστασίας είναι να εκφορτίζει το ρεύμα του κεραυνού στη
γενική μάζα της γης περιορίζοντας τη δημιουργία επικίνδυνων υπερτάσεων (π.χ. βηματικές τάσεις). Λόγω
της υψηλής συχνότητάς του κεραυνικού ρεύματος, η γεωμετρία και οι διαστάσεις του ηλεκτροδίου γείωσης
αντικεραυνικής προστασίας αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους στην αποτελεσματικότητα του συστήματος
γείωσης. Γενικά για την αντικεραυνική προστασία συνιστάται η αντίσταση γείωσης, εφόσον είναι εφικτό, να
είναι μικρότερη από 10Ω (μετρούμενη με χαμηλή συχνότητα). Το όριο της αντίστασης γείωσης των 10Ω
καθορίζεται από την παράγραφο 5.4.1 του προτύπου ΕΛΟΤ EN 62305-3.
Εφόσον η συνολική τιμή της αντίστασης γείωσης του συστήματος αντικεραυνικής μετρούμενη με χαμηλή
συχνότητα είναι μεγαλύτερη από 10Ω, τότε θα πρέπει να τηρούνται ελάχιστα μήκη εγκατεστημένου
ηλεκτροδίου γείωσης ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου που προβλέπει η μελέτη. Το ελάχιστο μήκος
καθορίζεται από την παράγραφο 5.4.2.1 και την εικόνα 3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3.
Για αποτελεσματική αντικεραυνική προστασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα κοινό και ενιαίο σύστημα
γείωσης για όλες τις εφαρμογές βλέπε Σχήμα 3 (π.χ. ηλεκτρολογική γείωση προστασίας, τηλεπικοινωνιών,
αντικεραυνικής) το οποίο επιτυγχάνεται μέσω ισοδυναμικών συνδέσεων. Ανεξάρτητα συστήματα γείωσης για
αντικεραυνική προστασία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
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Αγωγοί προστασίας

Αγωγοί καθόδου ΣΑΠ

Λυόμενος
σύνδεσμος
Κύριος ζυγός γείωσης
Ηλεκτρόδια
γείωσης
προστασίας

Ισοδυναμικά συνδεδεμένα ηλεκτρόδια - συστήματα

Ηλεκτρόδια
γείωσης
Λειτουργίας

Ηλεκτρόδια γείωσης
Αντικεραυνικής
Προστασίας

Ανεξάρτητα ηλεκτρόδια - συστήματα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχήμα 3
Ισοδυναμικά συνδεδεμένα ηλεκτρόδια γείωσης (Σωστό) – Ανεξάρτητα ηλεκτρόδια γείωσης (Λάθος)
Σε περίπτωση διασύνδεσης διαφορετικών ηλεκτροδίων γείωσης κατασκευασμένα από ανομοιογενή υλικά
(π.χ. χάλυβα και χαλκό) θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία από διάβρωση. Για την
προστασία από διάβρωση ο μελετητής - εγκαταστάτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όσα αναφέρονται στο
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 και κυρίως στα κεφάλαια σχετικά με την διάβρωση και προστασία που αναφέρονται στο
παράρτημα Ε και ειδικότερα στις παραγράφους Ε.4.3.5 και Ε.5.6.2.2.
Οι τύποι ηλεκτροδίων αντικεραυνικής προστασίας χωρίζονται σε δυο τύπους, στον Τύπο Α και στον Τύπο Β.
Ο Τύπος Α αφορά σημειακά ηλεκτρόδια εγκατεστημένα είτε κάθετα βλέπε Σχήμα 4 (π.χ. ράβδοι ή πλάκες)
είτε οριζόντια (π.χ. ταινία ή στρογγυλός αγωγός) κοντά σε κάθε κάθοδο χωρίς να είναι απαραίτητο να
διασυνδέονται εντός του εδάφους παρά μόνο μέσω του συλλεκτηρίου συστήματος ή άλλων αγωγών
ισοδυναμικών συνδέσεων. Για τον Τύπο Α τα ηλεκτρόδια δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από δυο (2).
Ο Τύπος Β αφορά ηλεκτρόδια εγκατεστημένα περιμετρικά της κατασκευής τα οποία σχηματίζουν ένα κ λειστό
βρόχο (π.χ. περιμετρική ταινία βλέπε Σχήμα 5 ή θεμελιακή γείωση βλέπε Σχήμα 6) διασυνδέοντας όλες τις
καθόδους μεταξύ τους και τουλάχιστον το 80% της επιφάνειάς τους πρέπει να έρχεται σε επαφή με το
έδαφος είτε απευθείας (π.χ. περιμετρική) είτε μέσω του οπλισμού – σκυροδέματος (για τη θεμελιακή γείωση).
Μπορούν επίσης να σχηματίζουν και εσωτερικούς βρόχους (π.χ. πλέγμα) εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο από
τη μελέτη.
Το υλικό, η μορφή και η ελάχιστη διατομή του ηλεκτροδίου γείωσης θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 3 (από
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 – Πίνακας 3).
Πίνακας 3
Ελάχιστη διατομή
Υλικό

Μορφή

Ράβδος

Αγωγός

Πλάκα

mm²

mm²

cm²

Πολύκλωνος

Χαλκός,
Χαλκός
επικασσιτερωμένος

6

1

≥ 50

9

Διαστάσεις

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου 1,7 mm

Συμπαγής αγωγός
στρογγυλός

≥ 50

διαμέτρου Φ8 mm

Συμπαγής ταινία

≥ 50

ελάχιστο πάχος 2 mm

Συμπαγής ράβδος
στρογγυλός

≥ 176

ράβδος διαμέτρου Φ15 mm

Σωλήνα

≥ 110

διαμέτρου Φ20 mm και πάχους ελάσματος
2 mm

Συμπαγής πλάκα

≥ 2500

500mmx500mm και ελάχιστο πάχος
ελάσματος 1,5 mm
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Πλάκα βρόχων
(Lattice)

7

≥ 3600

Συμπαγής ράβδος
στρογγυλός

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χάλυβας
επιχαλκωμένος

© ΕΛΟΤ

≥ 150

ράβδος διαμέτρου Φ14 mm με ελάχιστο
πάχος επιχάλκωσης 250μm από 99,9%
καθαρό χαλκό

8

Συμπαγής αγωγός
στρογγυλός

≥ 50

αγωγός διαμέτρου Φ8 mm με ελάχιστο
πάχος επιχάλκωσης 250μm από 99,9%
καθαρό χαλκό

Συμπαγής αγωγός
στρογγυλός

≥ 78

αγωγός διαμέτρου Φ10 mm με ελάχιστο
πάχος επιχάλκωσης 70μm από 99,9%
καθαρό χαλκό

Συμπαγής ταινία

≥ 90

πάχους ελάσματος ταινίας 3 mm με ελάχιστο
πάχος επιχάλκωσης 70μm από 99,9%
καθαρό χαλκό

Συμπαγής αγωγός
στρογγυλός

≥ 78

διαμέτρου Φ10 mm

≥ 90

ελάχιστο πάχος 3 mm

3

Συμπαγής ταινία
Συμπαγής ράβδος
στρογγυλός
Σωλήνα

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος

≥ 150

2

διαμέτρου Φ14 mm

≥ 140

2

διαμέτρου Φ25 mm και πάχους ελάσματος
2 mm

Συμπαγής πλάκα
Πλάκα βρόχων
(Lattice)

Ανοξείδωτος
Χάλυβας 10

11

2

500mmx500mm και ελάχιστο πάχος
ελάσματος 3 mm

≥ 3600

600mmx600mm αποτελούμενη από τμήματα
ταινίας 30mmx3mm ή στρογγυλού αγωγού
διαμέτρου Φ10 mm

5

ελάχιστο πάχος 3 mm

Πολύκλωνος

≥ 70

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου 1,7 mm

Συμπαγής αγωγός
στρογγυλός

≥ 78

διαμέτρου Φ10 mm

Συμπαγής ταινία

≥ 75

ελάχιστο πάχος 3 mm

Συμπαγής αγωγός
στρογγυλός

≥ 78

διαμέτρου Φ10 mm

Συμπαγής ράβδος
στρογγυλός

≥ 176

8

Συμπαγής ταινία
1

≥ 2500

4

Προφίλ

Μαύρος χάλυβας

600mmx600mm αποτελούμενη από τμήματα
ταινίας 25mmx2mm ή στρογγυλού αγωγού
διαμέτρου Φ8 mm

διαμέτρου Φ15 mm
≥ 100

ελάχιστο πάχος 2 mm

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.
Όπου χρησιμοποιούνται σπειρώματα, θα πρέπει να είναι μηχανικά κατεργασμένα πριν το γαλβάνισμα

3

Ο χαλκός πρέπει να έχει μοριακή σύνδεση με το χάλυβα ώστε να μην επιτρέπεται η αποφλοίωση του χαλκού από το
σώμα του χάλυβα. Το πάχος της επιχάλκωσης μπορεί να μετρηθεί με κατάλληλο ψ ηφιακό όργανο

4

Οι πλάκες βρόχου (Lattice) θα πρέπει να κατασκευάζονται από ένα ελάχιστο μήκος αγωγού 4,8 μέτρων

5

Διάφορα προφίλ είναι επιτρεπτά αρκεί να διαθέτουν ελάχιστη διατομή 290 mm² και ελάχιστο πάχος ελάσματος 3 mm
(π.χ. προφίλ ηλεκτροδίου σταυρού)

6

Εν θερμώ ή ηλεκτρολυτικά, με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 1 μm. Η επικασσιτέρωση είναι για αισθητικούς λόγους
μόνο.

7

Σε μερικές χώρες χρησιμοποιείται διατομή ≥1800 cm² και ελάχιστο πάχος ελάσματος ≥0,8 mm

8

Σε μερικές χώρες χρησιμοποιείται διατομή 125 mm ²

9

Η διατομή των πολύκλωνων αγωγών υπολογίζεται με τη μέτρηση της αντίστασης του αγωγού σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60228.

10

Χρώμιο ≥ 16%, Νικέλιο ≥ 5%, Μολυβδαίνιο ≥ 2 %, άνθρακας ≥ 0,08%

11

Αποδεκτό μόνο εγκιβωτισμένο εντός σκυροδέματος
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5.3.2

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης αντικεραυνικής προστασίας τύπου Α

Τα ηλεκτρόδια Τύπου Α θα πρέπει να εγκαθίσταται με τέτοιο τρόπο ώστε το άνω άκρο τους να είναι
τουλάχιστον 0,5 μέτρα εντός του εδάφους και σε απόσταση 1 μέτρου από τους περιμετρικούς τοίχους. Για τα
ραβδιά εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, το αποτελεσματικό τους μήκος μετρά από το 0,5 μέτρα βάθος και
έπειτα.
Τα ηλεκτρόδια Τύπου Α θα πρέπει να είναι κοντά στις καθόδους και όσο το δυνατόν
ισοκατανεμημένα περιμετρικά της κατασκευής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εφόσον χρησιμοποιηθούν ράβδοι σε παράλληλη διάταξη, η απόσταση μεταξύ τους δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη από δυο φορές το μήκος της κάθε ράβδου εφόσον η ράβδος τοποθετείται επιφανειακά ή δυο
φορές το μήκος της κάθε ράβδου συν δυο φορές το κενό που υπάρχει από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι
την ένωση με τη ράβδο.
Η εγκατάσταση ηλεκτροδίων μορφής πλάκας και ταινίας συνιστάται να είναι με τη μεγάλη επιφάνεια κάθετη
στο έδαφος εξασφαλίζοντας καλύτερη κάλυψη των επιφανειών τους με το φυσικό έδαφος αποφεύγοντας
κενά που μπορεί να δημιουργηθούν εάν εγκατασταθούν με την μεγάλη επιφάνεια οριζόντια στο έδαφος. Τα
ηλεκτρόδια Τύπου Α θα πρέπει να μπορούν να επιθεωρηθούν ακόμα και μετά την κατασκευή τους (π.χ.
μέτρηση γείωσης) για το λόγο αυτό συνιστάται να υπάρχει εγκατεστημένο φρεάτιο γείωσης (τα οποία να
ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 62561-5) στην επιφάνεια του εδάφους μέσω του οποίο θα μπορούν να
γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη να γίνει χρήση βελτιωτικών ειδικής αντίστασης του εδάφους, τα
βελτιωτικά θα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-7. Η χρήση άνθρακα (καρβουνόσκονη –
στάχτη) ή αλατιού δεν επιτρέπεται.

Σχήμα 4
Ηλεκτρόδιο ράβδου - Τύπου Α
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Η μορφή των εικονιζόμενων εξαρτημάτων, τα οποία παρατίθενται παραπάνω είναι ενδεικτική.

5.3.3

Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης αντικεραυνικής προστασίας τύπου Β

Τα ηλεκτρόδια Τύπου Β θα πρέπει να εγκαθίσταται με τέτοιο τρόπο ώστε το άνω άκρο τους να είναι
τουλάχιστον 0,5 μέτρα εντός του εδάφους και σε απόσταση 1 μέτρου από τους περιμετρικούς τοίχους σε
περίπτωση περιμετρικής γείωσης, ενώ για θεμελιακή θα είναι ενσωματωμένη στα θεμέλια τα οποία θα
πρέπει να είναι σε βάθος τουλάχιστον 0,5 μέτρα. Σε περιπτώσεις όπου το θεμέλιο είναι επιφανειακό, για τη
γείωση της αντικεραυνικής προστασίας συνιστάται η εγκατάσταση είτε περιμετρικής γείωσης σε βάθος 0,5
μέτρων είτε εγκατάσταση ηλεκτροδίων Τύπου Α.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε βραχώδη εδάφη ο Τύπος Β είναι προτιμητέα λύση αντί του Τύπου Α, ομοίως και εάν η υπό προστασία
κατασκευή διαθέτει ευαίσθητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Η εγκατάσταση ηλεκτροδίων μορφής ταινίας συνιστάται να είναι με τη μεγάλη επιφάνεια κάθετη στο έδαφος
εξασφαλίζοντας καλύτερη κάλυψη των επιφανειών τους με το φυσικό έδαφος αποφεύγοντας κενά που
μπορεί να δημιουργηθούν εάν εγκατασταθούν με την μεγάλη επιφάνεια οριζόντια στο έδαφος. Η ταινία
μπορεί να διατηρήσει την επιφάνεια κάθετη με τη χρήση κατάλληλου εξαρτήματος στήριξης ανά 2 μέτρα
περίπου.
Σε νέες κατασκευές η εφαρμογή του Τύπου Β και συγκεκριμένα της θεμελιακής γείωσης είναι υποχρεωτική
βάσει της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας. Η θεμελιακή γείωση εγκαθίσταται στο κάτω μέρος του θεμελίου και
κατά προτίμηση στην εξωτερική περίμετρο (χωρίς όμως να απαγορεύεται η εγκατάσταση και στην εσωτερική,
εφόσον δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην εξωτερική περίμετρο).
Αποτελείται από στρογγυλό αγωγό ή
ταινία δημιουργώντας ένα κλειστό περιμετρικό βρόχο. Η ισοδυναμική σύνδεση του αγωγού ή ταινίας με το
χαλύβδινο οπλισμό τουλάχιστον ανά 2 μέτρα είναι απαραίτητη και θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλες
συνδέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν τόσο ηλεκτρική όσο και μηχανική σύνδεση – στήριξη. Η σύνδεση του
αγωγού ή της ταινίας μόνο με σύρμα στον οπλισμό δεν είναι αποδεκτή.
Οι συνδέσεις που θα
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1. Τόσο ο
αγωγός ή ταινία όσο και η ένωση με τον οπλισμό θα πρέπει να καλύπτονται από σκυρόδεμα πάχους
τουλάχιστον 5 εκατοστών. Οι αναμονές από τη θεμελιακή προς το φυσικό έδαφος θα πρέπει να γίνονται
μόνο από χαλκό, επιχαλκωμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και όχι από γαλβανισμένο χάλυβα. Αναμονές
από γαλβανισμένο χάλυβα επιτρέπονται μόνο στον αέρα, εφόσον ο αγωγός της αναμονής καλύπτεται από
κατάλληλο αντιδιαβρωτικό χιτώνιο μήκους τουλάχιστον 30 εκατοστών πριν την έξοδο και 30 εκατοστών μετά
την έξοδο από το σκυρόδεμα.
Εναλλακτικά των αναμονών, μπορεί να γίνει χρήση υποδοχής – ακροδέκτη
γείωσης στα σημεία που ορίζει η μελέτη.
Σε περίπτωση εφαρμογής μονωτικής μεμβράνης στεγάνωσης το ηλεκτρόδιο της γείωσης θα πρέπει να
εγκατασταθεί περιμετρικά καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του θεμελίου κάτω από τη μεμβράνη είτε στο
σκυρόδεμα καθαριότητας είτε απευθείας στο έδαφος. Για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση το υλικό του
ηλεκτροδίου συνιστάται να είναι χαλκός. Επίσης το ηλεκτρόδιο εκ τός της περιμετρικής θα πρέπει να διαθέτει
εσωτερικούς βρόχους οι οποίοι να μην έχουν μεγαλύτερη διάσταση από 10x10 μέτρα.
Η ισοδυναμική
σύνδεση με τον οπλισμό επιβάλλεται, ο τρόπος ισοδυναμικής σύνδεσης θα καθορίζεται από την μελέτη.
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Σχήμα 5
Ηλεκτρόδιο περιμετρικής γείωσης – Τύπου Β

Σχήμα 6
Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης – Τύπου Β

Η μορφή των εικονιζόμενων εξαρτημάτων, τα οποία παρατίθενται παραπάνω είναι ενδεικτική.
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6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά

© ΕΛΟΤ

x

Έλεγχος δελτίων/εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων
σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561

x

Έλεγχος υλικών ως προς την κατάστασή τους. Υλικά φθαρμένα ή χημικώς διαβρωμένα δεν θα
γίνονται αποδεκτά.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

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.

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης συστήματος αγωγών καθόδου

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ως προς την διάταξη, την στήριξη, την
ροπή σύσφιξης και την επιμετάλλωση των εξαρτημάτων.
Γενικά ο έλεγχος του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις παραμέτρους
– απαιτήσεις όπως ορίζονται στο παράρτημα Ε 7 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα παρακάτω:

6.3

x

Τήρηση της απόστασης ασφαλείας (ηλεκτρικής μόνωσης)
εγκατεστημένων κατά την όδευσή τους προς το σύστημα γείωσης

x

Ισοδυναμικές συνδέσεις εισερχόμενων μεταλλικών δικτύων (όπως ορίζει το ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3),
είτε απευθείας είτε με τη χρήση σπινθηριστών απομόνωσης ή απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων
τουλάχιστον Τ1+Τ2 στο γενικό πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως ορίζει η ΕΤΕΠ 1501-0450-03. Οι σπινθηριστές απομόνωσης θα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-3.

x

Τήρηση του πλήθους των αγωγών καθόδου (όπως ορίζονται στην Μελέτη).

x

Τοποθέτηση κατάλληλων στηριγμάτων ανάλογα με την επιφάνεια που θα τοποθετηθούν.

από

μεταλλικά

συστήματα

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης και μέτρηση αντίστασης γείωσης

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 δίδεται στα παρακάτω:
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x

Τήρηση της απόστασης ασφαλείας (ηλεκτρικής μόνωσης)
εγκατεστημένων κατά την όδευσή τους προς το σύστημα γείωσης

x

Ισοδυναμικές συνδέσεις εισερχόμενων μεταλλικών δικτύων καθώς και άλλων συστημάτων γείωσης
(π.χ. ηλεκτρολογική γείωση προστασίας), είτε απευθείας είτε με τη χρήση σπινθηριστών
απομόνωσης ή απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων τουλάχιστον Τ1+Τ2 στο γενικό πίνακα της
ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως ορίζει η ΕΤΕΠ 1501-04-50-03. Οι σπινθηριστές απομόνωσης θα
πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-3.

x

Τήρηση του πλήθους ηλεκτροδίων γείωσης (όπως ορίζονται στη Μελέτη).

x

Τοποθέτηση φρεατίων ή υποδοχών/ακροδεκτών γείωσης (όπως ορίζονται στη Μελέτη).

από

μεταλλικά

συστήματα
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Η μέτρηση της αντίστασης γείωσης (ανεξαρτήτου του τύπου των ηλεκτροδίων Α ή Β) θα πρέπει να γίνεται
κατά προτίμηση με τη μέθοδο πτώσης δυναμικού ως εκτεταμένο ηλεκτρόδιο, τηρώντας απόσταση ίση με 5
φορές την διαγώνιο του κλειστού γεωμετρικού σχήματος που σχηματίζει το υπό μέτρηση σύστημα γείωσης.
Το σύστημα γείωσης αντικεραυνικής θα πρέπει να μετρηθεί ανεξάρτητο από άλλες γει ώσεις του δικτύου
ηλεκτρικής τροφοδοσίας που πιθανόν παραλληλίζεται στην εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτρολογικής γείωσης
προστασίας σε δίκτυο ΤΝ) ή του δικτύου τηλεπικοινωνίας. Επίσης πριν τη μέτρηση θα πρέπει να έχουν
απομονωθεί όλα τα αγώγιμα δίκτυα (π.χ. μεταλλικός σωλήνας ύδρευσης ή φυσικού αερίου) τα οποία έχουν
ισοδυναμική σύνδεση με το υπό μέτρηση σύστημα γείωσης αντικεραυνικής προστασίας.
Σε περίπτωση που η μέτρηση πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αποδεκτή από τα πρότυπα,
θα πρέπει να τηρείται η κατάλληλη μεθοδολογία συνδεσμολογίας για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της
μέτρησης. Η μέθοδος μέτρησης βρόχου σφάλματος δεν είναι αποδεκτή.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.4

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) αγωγών καθόδου, επί της οποίας εφαρμόσθηκε η
παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή αγωγών
καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα A
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

A.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την πάκτωση των στηριγμάτων.
- Εργασία σε μη προστατευμένο δώμα (χωρίς στηθαία) ή κεκλιμένη στέγη.

A.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
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x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.
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x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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[8]

Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159.

Standard Development / Documents από την TC81
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-03-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 εγκρίθηκε
την 2018-11-07 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τη χαμηλή τάση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1 Αντικείμενο
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση συστήματος προστασίας έναντι κρουστικών
υπερτάσεων ατμοσφαιρικής προέλευσης (κεραυνούς) ή λόγω χειρισμών (διακοπτών ηλεκτρικής ισχύος) και
πιο συγκεκριμένα την επιλογή και τον τρόπο εγκατάστασης των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για το
σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας ισχύος, όσο και για την προστασία των τηλεφωνικών γραμμών.

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
κανονιστικών κειμένων χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στην συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοση τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11

Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 11: Διατάξεις
προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα χαμηλής τάσης Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -- Low-voltage surge protective devices - Part 11:
Surge protective devices connected to low-voltage power systems Requirements and test methods

ΕΛΟΤ TS 61643-12

Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 12: Διατάξεις
προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα χαμηλής τάσης - Αρχές
επιλογής και εφαρμογής -- Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge
protective devices connected to low-voltage power distribution systems Selection and application principles

ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-21

Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 21: Διατάξεις
χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα
τηλεπικοινωνιών και σηματοδοσίας - Απαιτήσεις λειτουργίας και μέθοδοι
δοκιμών -- Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective
devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance
requirements and testing methods

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις Quality management systems
- Requirements --

ΕΛΟΤ CLC TS 61643-22

Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 22: Διατάξεις για
προστασία από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και
σηματοδοσίας - Αρχές επιλογής και εφαρμογής -- Low-voltage surge protective
devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and
signalling networks - Selection and application principles

ΕΛΟΤ HD 60364-5-53

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης – Μέρος 5-53: Επιλογή και ενέγερση
ηλεκτρικού εξοπλισμού – Απομόνωση, χειρισμός και έλεγχος – Κεφάλαιο 543:
Συσκευές για την προστασία κεραυνικής κρουστικής υπέρτασης
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ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60664-1

Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό μέσα σε συστήματα χαμηλής τάσης - Μέρος
1: Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές -- Insulation coordination for equipment within
low-voltage systems - Part 1: Principles,requirements and tests

ΕΛΟΤ HD 384

Απαιτήσεις για
installations
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ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις

--

Requirements

for

electrical

Όροι και ορισμοί

3.1
Απαγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων
Ο απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων είναι διάταξη περιορισμού κρουστικών υπερτάσεων και απαγωγής
κρουστικών και κεραυνικών ρευμάτων. Περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχείο με μη γραμμικά μεταβαλλόμενη
αντίσταση.
3.2
Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας
Είναι η μέγιστη τάση (RMS), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μόνιμα στα άκρα του απαγωγού χωρίς αυτός να
άγει.
3.3
Στάθμη Προστασίας
Είναι η μέγιστη αναμενόμενη τάση στα άκρα του απαγωγού κατά τη διέλευση μιας δηλωμένης από τον
κατασκευαστή του απαγωγού κρουστικής τάσης ή ενός κεραυνικού/κρουστικού ρεύματος, η οποία θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 20% μικρότερη από τη διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών της υπό προστασίας εγκατάστασης
/ συσκευής.
3.4
Τύπος ενεργειακού απαγωγού υπέρτασης
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11 ορίζονται 3 τύποι ενεργειακών απαγωγών.
x

Οι απαγωγοί τύπου Τ1 ή τύπου Τ1+Τ2 εγκαθίστανται συνήθως στην είσοδο της εγκατάστασης (π.χ.
γενικός πίνακας παροχής) και είναι ικανοί να διαχειριστούν κεραυνικά ρεύματα μεγάλης ενέργειας
κυματομορφής 10/350μs, τα οποία προκαλούνται από άμεσα κεραυνικά πλήγματα (πάνω στην κατασκευή
ή στο δίκτυο, που την τροφοδοτεί) παρέχοντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας III και IV.

x

Οι απαγωγοί τύπου Τ2 εγκαθίστανται συνήθως σε διάφορα κομβικά σημεία της εγκατάστασης (π.χ.
υποπίνακες) και έχουν την ικανότητα διαχείρισης κρουστικών ρευμάτων κυματομορφής 8/20μs, τα οποία
προκαλούνται από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα (πλήγματα κοντά στην κατασκευή ή στο δίκτυο που την
τροφοδοτεί) παρέχοντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας II & Ι.
Οι απαγωγοί τύπου Τ2 δεν
αντέχουν την ροή κεραυνικού ρεύματος κυματομορφής 10/350μs.

x

Οι απαγωγοί τύπου Τ3 εγκαθίστανται ανεξαρτήτου ζώνης ακριβώς πριν από την είσοδο ή μέσα σε μια
ευαίσθητη συσκευή που περιέχει ηλεκτρονικά κυκλώματα (π.χ. PLC), προσφέροντας λεπτή προστασία
από μικρά κρουστικά ρεύματα (8/20μs) καθώς και κρουστική τάση 1,2/50μs παρέχοντας προστασία σε
συσκευές κατηγορίας Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των απαγωγών Τ3 είναι να
προηγούνται τουλάχιστον απαγωγοί Τ2 ή Τ1+Τ2.

3.5
Κατηγορία τηλεπικοινωνιακού απαγωγού υπέρτασης (ασθενών ρευμάτων)
Οι απαγωγοί κατηγορίας C2 εγκαθίστανται συνήθως στην είσοδο της γραμμής επικοινωνίας (π.χ. γενικός
κατανεμητής) και είναι ικανοί να διαχειριστούν κρουστικά ρεύματα κυματομορφής 8/20μs.
Οι απαγωγοί κατηγορίας C1 λειτουργούν ως συμπληρωματική προστασία των απαγωγών κατηγορίας C2 και
εγκαθίστανται συνήθως πριν τις τερματικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές (π.χ.rooter), και είναι ικανοί να
διαχειριστούν μικρά κρουστικά ρεύματα κυματομορφής 8/20μs.
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Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 51151/ΔΤΒΝ 1129/2016 (Β ‘ 1425) προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην
αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.
Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα αναγράφονται επί αυτών τα τεχνικά τους
χαρακτηριστικά, θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών και δήλωση συμμόρφωσης του παραγωγού.

4.1. Χαρακτηριστικά Απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων ισχύος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η επιλογή του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρακάτω παραμέτρους:
x

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (Uc)

x

Συμπεριφορά σε παροδική υπέρταση του δικτύου τροφοδοσίας (TOV)

x

Ικανότητα εκφόρτισης ονομαστικού κρουστικού ρεύματος (κυματομορφής 8/20μs) (In) για απαγωγούς
τύπου Τ1 και απαγωγούς τύπου Τ2

x

Μέγιστο κρουστικό ρεύμα (κυματομορφής 8/20μs) (Imax) για απαγωγούς τύπου Τ2, Μέγιστο
κεραυνικό ρεύμα (κυματομορφής 10/350μs) (Iimp) για απαγωγούς τύπου Τ1, Uoc (κυματομορφής
1,2/50μs) για απαγωγούς τύπου Τ3

x

Στάθμη προστασίας (Up)

x

Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα (50Hz)

x

Ικανότητα σβέσης ακόλουθου ρεύματος (If) (δεν αφορά απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων
περιοριστικού τύπου)

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται μεθοδολογία επιλογής των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων
και έχει ως εξής:
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Σχήμα 1

4.2. Χαρακτηριστικά Απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων σημάτων επικοινωνίας (ασθενών
ρευμάτων)
Η επιλογή των απαγωγών σημάτων επικοινωνίας πρέπει να γίνεται ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης
αλλά και με τα χαρακτηριστικά του σήματος. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την
επιλογή του απαγωγού σήματος επικοινωνίας είναι:
x

Είδος τηλεφωνικής παροχής (PSTN, ISDN, ADSL κτλ)

x

Πλήθος εισερχόμενων τηλεφωνικών ζευγών

x

Συχνότητα, ρεύμα και τάση σήματος επικοινωνίας (π.χ. αισθητήρια όργανα, PLC κ.λπ.)

x

Συχνότητα, τάση, ισχύς και κυματική αντίσταση ομοαξονικού καλωδίου (π.χ. κεραίες, κάμερες κ.λπ.)

4.3. Αποδεκτά υλικά
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 51151/ΔΤΒΝ 1129/2016 (Β ‘ 1425) προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης
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Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην
αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.
Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα αναγράφονται επί αυτών τα τεχνικά τους
χαρακτηριστικά, θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών και δήλωση συμμόρφωσης του παραγωγού.
Στην περίπτωση που απαιτηθούν αναφορές / εκθέσεις δοκιμών τύπου για τα εξαρτήματα αντικεραυνικής
προστασίας για τις δοκιμές που προβλέπονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11, θα είναι σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [11])

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διενέργεια ποιοτικού ελέγχου με επανάληψη δοκιμών, αυτές
πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου και παρουσία της επίβλεψης του έργου σύμφωνα με τα
ανωτέρω
.

4.4. Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών
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.

5.

Μέθοδος εγκατάστασης- απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό

Ο τύπος και η θέση εγκατάστασης των ενεργειακών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για την προστασία του
ηλεκτρικού εξοπλισμού (ισχύος) πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4, ΕΛΟΤ HD
60364–5–53 κεφάλαιο 534 και την οδηγία ΕΛΟΤ TS 61643-12 πάντα σε συνδυασμό με το εθνικό πρότυπο
απαιτήσεων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ HD 384 ενώ ο τύπος και η θέση εγκατάστασης των απαγωγών
ασθενών ρευμάτων θα εφαρμόζεται η οδηγία ΕΛΟΤ TS 61643-22
Η εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους που έχουν το δικαίωμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (βλ.
βιβλιογραφία).

5.2

Εγκατάσταση των ενεργειακών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, όπως ορίζεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4, ΕΛΟΤ HD 60364-5-53
κεφάλαιο 534 και ΕΛΟΤ TS 61643-12, θα πρέπει να εγκαθίστανται:
x

Στην είσοδο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

x

Στα σημεία όπου πραγματοποιείται αλλαγή ζώνης κεραυνικής προστασίας.

x

Στα σημεία που υπάρχει αλλαγή της ονομαστικής τάσης λειτουργίας

x

Όπου εφαρμόζονται κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις.

x

Όσο το δυνατόν πιο κοντά στον εξοπλισμό που καλείται να προστατεύσει.

x

Kατά προτίμηση σε σειρά (In-line) με τις γραμμές τροφοδοσίας (θα πρέπει να ελεγχθεί η ικανότητα του
απαγωγού για την εν σειρά συνδεσμολογία καθώς οι ακροδέκτες του θα διαρρέονται μόνιμα από το ρεύμα
φορτίου της γραμμής) ή εναλλακτικά όταν αυτό δεν είναι δυνατόν παράλληλα (T-Connection), με χρήση
του ελάχιστου δυνατού μήκους διασυνδετικού καλωδίου
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Βάσει του ΕΛΟΤ TS 61643-12 και ΕΛΟΤ HD 60364–5–53 κεφάλαιο 534, όταν η απόσταση μεταξύ του
σημείου προστασίας και του υπό προστασία εξοπλισμού είναι μεγαλύτερη από 10m, τότε θα πρέπει να
εξετάζεται μία σειρά από στοιχεία (απόσταση, τεχνικά χαρακτηριστικά απαγωγών, σύνθετη αντίσταση
γραμμής, ωμική αντίσταση εγκατάστασης, απαιτήσεις διηλεκτρικής αντοχής εξοπλισμού κ.ά.), έτσι ώστε να
διαπιστωθεί εάν είναι ικανοποιητική η υπάρχουσα προστασία ή θα πρέπει να επαναληφθεί νέα βαθμίδα
προστασίας σε θέση πλησιέστερη προς τον εξοπλισμό θέση. Επιπλέον, απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων
δύναται να απαιτηθούν και σε περίπτωση ανάγκης προστασίας εξαιρετικά ευαίσθητου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονικά κυκλώματα, Η/Υ). Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η εγκατάσταση
απαγωγών και στους υποπίνακες της εγκατάστασης.
Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η τιμή της διηλεκτρικής αντοχής του εξοπλισμού ανάλογα με την
κατηγορία εξοπλισμού σύμφωνα με το IEC 60664-1.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τάση μεταξύ φάσης και ουδετέρου, υπολογιζόμενη βάσει
της ονομαστικής τάσης λειτουργίας a.c. ή d.c. (έως/και)

Διηλεκτρική αντοχή συσκευής, Us (Volts)
Κατηγορία Συσκευής*

300 (V)

I

II

III

IV

1500

2500

4000

6000

Κατηγορία ΙV : υλικά, διατάξεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως καλώδια, τηκτές ασφάλειες,
κιλοβατοωρόμετρα.
Κατηγορία ΙΙΙ : διατάξεις μόνιμα συνδεδεμένες στην ηλεκτρική εγκατάσταση των οποίων η αξιοπιστία
λειτουργίας τους διέπεται από ειδικές απαιτήσεις όπως διακόπτες, κινητήρες και γενικά συσκευές και
μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Κατηγορία ΙΙ : διατάξεις και συσκευές οικιακής χρήσης μόνιμα συνδεδεμένες στην ηλεκτρική εγκατάσταση,
φορητές συσκευές και εργαλεία.
Κατηγορία Ι : σε αυτή ανήκουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και γενικά κάθε ηλεκτρονικό κύκλωμα.
Για την επιλογή του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων η στάθμη μόνωσης του πιο ευαίσθητου εξοπλισμού
θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν. Η στάθμη προστασίας του απαγωγού θα πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον
20% μικρότερη από την διηλεκτρική αντοχή του εξοπλισμού (π.χ. η στάθμη προστασίας που προσφέρει
απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τροφοδοτούμενο από ηλεκτρικό
δίκτυο 230/400V με διηλεκτρική αντοχή 1500V θα πρέπει να είναι το πολύ 1200V).
Η εγκατάσταση του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων μπορεί να γίνει είτε απευθείας στο δίκτυο (σε
περίπτωση που υπάρχει κατάλληλη ασφάλεια πιο πριν για την προστασία του απαγωγού), είτε εναλλακτικά
σε συνδεσμολογία Τ με τη χρήση κατάλληλου μέσου προστασίας από βραχυκύκλωμα (η χρήση επιπλέον
προστασίας σε αυτή τη συνδεσμολογία δεν απαιτείται αν η προστασία που υπάρχει πιο πριν στη γραμμή
είναι επαρκείς). Σε κάθε περίπτωση ο μελετητής / εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το
αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στη θέση εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο από το
μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης που μπορεί να αντέξει ο απαγωγός σε συνδυασμό με το μέσο προστασίας
που έχει εγκατασταθεί.
Οι αγωγοί σύνδεσης των απαγωγών δεν πρέπει να οδεύουν παράλληλα με άλλους αγωγούς. Επίσης για
καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται οι αγωγοί σύνδεσης να οδεύουν ευθύγραμμα και το μήκος τους να μην
ξεπερνά συνολικά τα 50cm. Οι απαγωγοί θα πρέπει να συνδέονται στην ίδια γείωση με αυτή του υπό
προστασία κυκλώματος.
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Με βάση τα παραπάνω, σε μία τυπική ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να εγκαθίστανται απαγωγοί
κρουστικών υπερτάσεων στην είσοδο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς και στους τριφασικούς και
μονοφασικούς υποπίνακες σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2.1 Γενικός Πίνακας Ηλεκτρικής παροχής Χαμηλής Τάσης – Πεδία ΧΤ 230/400V
Στα Πεδία ή στο Γενικό Πίνακα ΧΤ θα εγκατασταθεί τριφασικός απαγωγός Τ1+Τ2 ή ανάλογος τύπος όπως
έχει προκύψει από την μελέτη εκτίμησης κινδύνου εφόσον υπάρχει. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη
μελέτη οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν την ικανότητα εκφόρτισης ονομαστικού κρουστικού ρεύματος
Ιn=10kA κυματομορφής 8/20μs ανά πόλο καθώς και κεραυνικού ρεύματος Iimp=25kA, κυματομορφής
10/350μs ανά πόλο διαθέτοντας στάθμη προστασίας Up<2kV υπό ρεύμα 10kA, προσφέροντας προστασία
σε συσκευές κατηγορίας μόνωσης CAT IV έως και CAT II. Ο απαγωγός θα μπορεί να εγκατασταθεί είτε
παράλληλα ως προς την τροφοδοσία πριν ή μετά τον αυτόματο διακόπτη και εν σειρά με κατάλληλη
ασφάλεια, είτε απευθείας στο δίκτυο μετά τον αυτόματο διακόπτη σε περίπτωση που ο αυτόματος διακόπτης
είναι κατάλληλος για την προστασία του απαγωγού. Λόγω του σημείου εγκατάστασης, ο παραπάνω
συνδυασμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διακοπής του μέγιστου διαθέσιμου ρεύματος βραχυκύκλωσης
στο σημείο της εγκατάστασης. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη ο απαγωγός λόγο του
σημείου εγκατάστασης (πεδία ΧΤ) ο ανωτέρω συνδυασμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διακοπής
ρεύματος βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 25kA (50Hz). Επιπλέον ο ανωτέρω συνδυασμός (απαγωγού &
ασφάλειας) θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση κεραυνικού ρεύματος Iimp 25kA 10/350 ή ανάλογα με το
ρεύμα που ορίζει η μελέτη. Η γείωση τους είναι υποχρεωτικό να είναι κοινή με τη γείωση προστασίας, δίχως
να δημιουργούνται βρόχοι, προτιμώντας την συντομότερη όδευση. Οι απαγωγοί κατά την λειτουργία τους θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απαγωγής της θερμότητας που προκαλεί το ρεύμα διαρροής ή να διαθέτουν
διατάξεις περιορισμού του ρεύματος διαρροής προσφέροντας ασφάλεια έναντι υπερθέρμανσης. Οι
απαγωγοί επιβάλλεται να έχουν αντοχή σε παροδική υπέρταση (TOV) τουλάχιστον :
TOV > 1200 V (200ms) μεταξύ ουδετέρου και γείωσης (για συστήματα ΤΤ)
TOV > 440 V (5s) μεταξύ φάσεων και ουδετέρου (για συστήματα ΤΤ & ΤΝ) καθώς και μεταξύ φάσεων και
γείωσης (για συστήματα ΤΝ)

5.2.2 Τριφασικοί υποπίνακες 230/400V
Για την προστασία ηλεκτρικών τριφασικών καταναλώσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν απαγωγοί
κρουστικών υπερτάσεων, τύπου Τ2, Τ1+Τ2 ή Τ2+Τ3, οι οποίοι θα συναρμολογηθούν ανάλογα με το
σύστημα σύνδεσης των γειώσεων της εγκατάστασης. Σε υποπίνακες που είναι εγκατεστημένοι σε δώμα το
οποίο διαθέτει μη απομονωμένο (μη τήρηση απόστασης ασφαλείας) εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής
Προστασίας – ΣΑΠ, οι απαγωγοί που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι Τ1+Τ2 ενώ σε περίπτωση όπου
υπάρχει απομονωμένο ΣΑΠ (τήρηση απόσταση ασφαλείας) οι απαγωγοί που θα τοποθετηθούν θα πρέπει
να είναι Τ2 ή Τ2+Τ3 ανάλογα με τη μελέτη. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη οι απαγωγοί θα
πρέπει να έχουν την ικανότητα εκφόρτισης ονομαστικού κρουστικού ρεύματος Ιn=10kA κυματομορφής
8/20μs ανά πόλο καθώς και κεραυνικού ρεύματος (σε περίπτωση Τ1+Τ2) Iimp=12,5kA, κυματομορφής
10/350μs ανά πόλο διαθέτοντας στάθμη προστασίας Up<2kV (σε περίπτωση Τ2+Τ3 Up<1,2kV) υπό ρεύμα
10kA, προσφέροντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας μόνωσης CAT IV έως και CAT II. Η γείωση τους
είναι υποχρεωτικό να είναι κοινή με τη γείωση προστασίας, δίχως να δημιουργούνται βρόχοι, προτιμώντας
την συντομότερη όδευση. Οι απαγωγοί κατά την λειτουργία τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
απαγωγής της θερμότητας που προκαλεί το ρεύμα διαρροής ή να διαθέτουν διατάξεις περιορισμού του
ρεύματος διαρροής προσφέροντας ασφάλεια έναντι υπερθέρμανσης. Οι απαγωγοί επιβάλλεται να έχουν
αντοχή σε παροδική υπερτάση (TOV) τουλάχιστον :
TOV > 1200 V (200ms) μεταξύ ουδετέρου και γείωσης (για συστήματα ΤΤ)
TOV > 440 V (5s) μεταξύ φάσεων και ουδετέρου (για συστήματα ΤΤ & ΤΝ) καθώς και μεταξύ φάσεων και
γείωσης (για συστήματα ΤΝ)
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2.3 Μονοφασικοί υποπίνακες 230V
Για την προστασία ηλεκτρικών μονοφασικών καταναλώσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν απαγωγοί
κρουστικών υπερτάσεων, τύπου Τ2, Τ1+Τ2 ή Τ2+Τ3, οι οποίοι θα συναρμολογηθούν ανάλογα με το
σύστημα σύνδεσης των γειώσεων της εγκατάστασης. Σε υποπίνακες που είναι εγκατεστημένοι σε δώμα το
οποίο διαθέτει μη απομονωμένο (μη τήρηση απόστασης ασφαλείας) εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής
Προστασίας – ΣΑΠ, οι απαγωγοί που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι Τ1+Τ2 ενώ σε περίπτωση όπου
υπάρχει απομονωμένο ΣΑΠ (τήρηση απόσταση ασφαλείας) οι απαγωγοί που θα τοποθετηθούν θα πρέπει
να είναι Τ2 ή Τ2+Τ3 ανάλογα με τη μελέτη. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη οι απαγωγοί θα
πρέπει να έχουν την ικανότητα εκφόρτισης ονομαστικού κρουστικού ρεύματος Ιn=10kA κυματομορφής
8/20μs ανά πόλο καθώς και κεραυνικού ρεύματος (σε περίπτωση Τ1+Τ2) Iimp=12,5kA, κυματομορφής
10/350μs ανά πόλο διαθέτοντας στάθμη προστασίας Up<2kV (σε περίπτωση Τ2+Τ3 Up<1,2kV) υπό ρεύμα
10kA, προσφέροντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας μόνωσης CAT IV έως και CAT II. Η γείωση τους
είναι υποχρεωτικό να είναι κοινή με τη γείωση προστασίας, δίχως να δημιουργούνται βρόχοι, προτιμώντας
την συντομότερη όδευση. Οι απαγωγοί κατά την λειτουργία τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
απαγωγής της θερμότητας που προκαλεί το ρεύμα διαρροής ή να διαθέτουν διατάξεις περιορισμού του
ρεύματος διαρροής προσφέροντας ασφάλεια έναντι υπερθέρμανσης. Οι απαγωγοί επιβάλλεται να έχουν
αντοχή σε παροδική υπέρταση (TOV) τουλάχιστον :
TOV > 1200 V (200ms) μεταξύ ουδετέρου και γείωσης (για συστήματα ΤΤ)
TOV > 440 V (5s) μεταξύ φάσεων και ουδετέρου (για συστήματα ΤΤ & ΤΝ) καθώς και
γείωσης (για συστήματα ΤΝ)

5.3

μεταξύ φάσεων και

Εγκατάσταση των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων σημάτων επικοινωνίας
(ασθενών σημάτων)

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων σημάτων επικοινωνίας (ασθενών σημάτων), όπως ορίζεται στα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-22, θα πρέπει να εγκαθίστανται:
x

Στα σημεία όπου οι γραμμές επικοινωνίας εισέρχονται στο κτίριο.

x

Σε κατανεμητές επικοινωνιακών γραμμών ή στο κουτί σύνδεσης του παρόχου.

x

Για την προστασία των γραμμών επικοινωνίας στο σημείο εισόδου θα πρέπει να εγκατασταθούν
απαγωγοί κατηγορίας C2. Οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν την ικανότητα εκφόρτισης ονομαστικού
κρουστικού ρεύματος Ιn=5kA κυματομορφής 8/20μs ανά πόλο.

x

Για την προστασία των γραμμών επικοινωνίας σε ακόλουθα σημεία, εφόσον ορίζεται από τη μελέτη,
(π.χ. μετά τον απαγωγό C2 και πριν από μια συσκευή) θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί
κατηγορίας C1. Οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν την ικανότητα εκφόρτισης ονομαστικού κρουστικού
ρεύματος Ιn=0.5kA κυματομορφής 8/20μs ανά πόλο.

Σε περίπτωση που το σήμα καταλήγει απευθείας στη συσκευή (π.χ. δεν υπάρχει κατανεμητής) ο απαγωγός
θα είναι κατηγορίας C2.

5.4

Κύριες (ΚΙΣ) και συμπληρωματικές (ΣΙΣ) ισοδυναμικές συνδέσεις εισερχόμενων μη
ενεργών αγώγιμων παροχών

Οι ΚΙΣ και ΣΙΣ όπως ορίζεται από το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 εφαρμόζονται για τον περιορισμό
διαφορών δυναμικού μεταξύ μεταλλικών μερών και αγώγιμων εισερχόμενων παροχών στο σημείο εισόδου
ενός κτιρίου και πάντα έχοντας ως σημείο αναφοράς τη γείωση της κατασκευής. Οι ΚΙΣ πραγματοποιούνται
στο σημείο εισόδου των μεταλλικών παραχών, συνδέοντας όλα τα μεταλλικά μέρη απευθείας (με το
μικρότερο δυνατό μήκος αγωγού) σε ισοδυναμικούς ζυγούς, ενώ οι ενεργές παροχές (π.χ. ενεργειακές,
τηλεπικοινωνιακές κ.λπ.) συνδέονται μέσω απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων όπως αναφέρεται στις
ανωτέρω παραγράφους.
Στις ΚΙΣ θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αγώγιμες παροχές:
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x

ο κύριος αγωγός προστασίας (άμεση αγώγιμη σύνδεση)

x

ο μεταλλικός σωλήνας ύδρευσης (άμεση αγώγιμη σύνδεση ή μέσω κατάλληλου απαγωγού),

x

ο μεταλλικός σωλήνας πυρόσβεσης (άμεση αγώγιμη σύνδεση ή μέσω κατάλληλου απαγωγού),

x

ο μεταλλικός σωλήνας φυσικού αερίου (άμεση αγώγιμη σύνδεση ή μέσω κατάλληλου απαγωγού),

x

οι μεταλλικοί μανδύες καλωδίων ηλεκτρικής παροχής, εάν υπάρχουν (άμεση αγώγιμη σύνδεση),

x

οι μεταλλικοί μανδύες καλωδίων τηλεφωνικής σύνδεσης, εάν υπάρχουν (άμεση αγώγιμη σύνδεση ή
μέσω κατάλληλου απαγωγού),

x
9

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

τα ξένα στοιχεία εσωτερικά του κτιρίου όπως:
το δίκτυο πυρόσβεσης (άμεση αγώγιμη σύνδεση),

9

οι μεταλλικοί σωλήνες θέρμανσης (άμεση αγώγιμη σύνδεση),

9

οι μεταλλικοί αεραγωγοί κλιματισμού (άμεση αγώγιμη σύνδεση),

9

ο μεταλλικός οπλισμός του κτιρίου, εάν τούτο είναι εφικτό (για θεμελιακή γείωση η σύνδεση
είναι δεδομένη),

9

οι οδηγοί του ανελκυστήρα (άμεση αγώγιμη σύνδεση).

Η σύνδεση όπου προβλέπεται μέσω κατάλληλων απαγωγών σκοπό έχει να μην προκαλείται διάβρωση των
χαλύβδινων δικτύων, λόγω της αγώγιμης σύνδεσής τους με τη θεμελιακή γείωση ή με τα χάλκινα ηλεκτρόδια
γείωσης. Επίσης να μην προκαλείται διατάραξη της καθοδικής προστασίας σε όσα από αυτά υπάρχει.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικoύ ελέγχου κατά την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά

x

Έλεγχος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Κεφ. 4.

x

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.

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ως προς την εγκατάσταση των
απαγωγών καθώς και οπτικός έλεγχος και οι απαραίτητες μετρήσεις των ισοδυναμικών συνδέσεων όπως
ορίζονται στο ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθώς και ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
13
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Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχια (τεμ) επί των αριθμό πόλων (φάσεων & ουδέτερου) του
κάθε απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, επί του οποίου εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και σε άλλη δράση
απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή διατάξεων, καθώς και η διαχείριση των
αποβλήτων μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο Έργο.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και τη μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Παράρτημα A
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

A.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το Π.Δ. 305/96). Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες
Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996)
Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται και θα εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται από το εγκεκριμένο
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΣΑΥ).
Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την στερέωση των αγωγών.

x

Χρησιμοποίηση ικριωμάτων.

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις ηλεκτρολογικές
εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικίνδυνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για την κατασκευή των δικτύων και την τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.
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Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
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Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα τμήματα που προκύπτουν κατά την
μόρφωση και την κατεργασία, και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, θα τοποθετούνται σε ειδικούς
χώρους εντός του εργοταξίου και η διαχείριση τους θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Οδηγία 2008/99/ΕΚ –
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 - Καθορισμός κανόνων,
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Α.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την πάκτωση των στηριγμάτων.
- Εργασία σε μη προστατευμένο δώμα (χωρίς στηθαία) ή κεκλιμένη στέγη.

Α.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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ΕΛΟΤ

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές
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Ǽȁȅȉ TȆ 1501-05-01-07-01:2018

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-05-01-07-01:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-07-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȐ, ǻȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ

1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695.
Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ «īȑĳȣȡİȢ», ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ǱȞȦ ǻȚĮȕȐıİȚȢ, ȠȚ ȀȐĲȦ
ǻȚĮȕȐıİȚȢ, ȠȚ ȅȤİĲȠȓ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȩȜĮ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ĲȠȣ ȠįȚțȠȪ Ȓ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠ
țĮĲȐıĲȡȦȝȐ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıĲİȖȐȞȦıȒ ĲȠȣ.
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ įȚİȓıįȣıȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȣįȡȠįȚĮȜȣĲȫȞ ȡȪʌȦȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
ȝİ ĲȠ ıȣȞįȣĮıȝȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ. ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. ĳȠȡĲȓĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ), ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ įȚĮıĳĮȜȚıȝȑȞȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȩıȠ ȝİ ĲȠ țĮĲȐıĲȡȦȝĮ
ȩıȠ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȠȣ ȝİ ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȩįİȝĮĲĮ/ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ȓ ȣʌȠįȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȠ ȤȡȩȞȠ ȗȦȒȢ ĲȠȣ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-08-00
«ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǹʌȠȤȑĲİȣıȘȢ īİĳȣȡȫȞ» țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-06-00 «ǹȡȝȠȓ ıȣıĲȠȜȠ
- įȚĮıĲȠȜȒȢ ȖİĳȣȡȫȞ» ĲȩıȠ ȖȚĮ ȞȑİȢ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ ȖȑĳȣȡİȢ.
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ:
Į) Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮȞĮȖțĮȓĮ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ
ȕ) Ș įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȝİ
ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȠįȑȝĮĲĮ / ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝıĲĮ.

2 ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1504-10

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠȝȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ – ȅȡȚıȝȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 10: Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ İĳĮȡȝȠȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İȡȖĮıȚȫȞ -- Products and systems for the protection
and repair of concrete structures – Definitions – Requirements - Quality
control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of products
and systems and quality control of the works
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-07-01:2018

52043

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅʌȜȚıȝȑȞĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
țĮĲĮıĲȡȦȝȐĲȦȞ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for
waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of
concrete - Definitions and characteristics

Ǽȁȅȉ EN 12039

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ įȦȝȐĲȦȞȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȘȢ țȩțțȦȞ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of adhesion of
granules

Ǽȁȅȉ EN 1107-1

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȚțȒȢ
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ -- ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ -Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of dimensional stability

Ǽȁȅȉ EN 1109

ǼȪțĮȝʌĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ (ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞĮ)
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ İȣțĮȝȥȓĮȢ ıİ ȤĮȝȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ
-- Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of flexibility at low temperature

Ǽȁȅȉ EN 1110

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȡȠȒ ıİ ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ -- Flexible
sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of flow resistance at elevated temperature

Ǽȁȅȉ EN 13375

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȈĲİȖȐȞȦıȘ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
- ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ įȠțȚȝȓȦȞ -- Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing
of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles Specimen preparation

Ǽȁȅȉ EN 13596

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȈĲİȖȐȞȦıȘ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıȣȞįȑıİȦȢ -- Flexible sheets for waterproofing
- Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces
trafficable by vehicles - Determination of bond strength

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-08-00

ȈȪıĲȘȝĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ ȖİĳȣȡȫȞ - Bridge drainage systems

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-06-00

ǹȡȝȠȓ ıȣıĲȠȜȠ-įȚĮıĲȠȜȒȢ ȖİĳȣȡȫȞ - Bridge deck joints

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00

Concrete casting - ǻȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

3 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695:
3.1
ȈĲİȖȐȞȦıȘ
ǻȡȐıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ
3.2
ȈȪıĲȘȝĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ȈȪȞȠȜȠ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖȑĳȣȡĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ (Ȓ ȐȜȜȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ) țĮȚ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
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ȈȘȝİȓȦıȘ 1
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-07-01:2018

īİȞȚțȩĲİȡĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠ ĮıĲȐȡȚ (primer), ĲȠ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (Ȓ ıȪȞȠȜȠ

ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ) țĮȚ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ -ȕȜȑʌİ ȈȤȒȝĮ 1

1
2
3
4
5
6

ȀĮĲȐıĲȡȦȝĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ
ǹıĲȐȡȚ (primer)
ȅʌȜȚıȝȑȞȠ(Į) ĮıĳĮȜĲȚțȩ (Į) ĳȪȜȜȠ(Į)
ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȈĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȈȪıĲȘȝĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȖȑĳȣȡĮȢ (2 + 3 țĮȚ 4 ȩĲĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ
ĳȪȜȜȠȣ)
ȈȤȒȝĮ 1 – ȈȪıĲȘȝĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

3.3
ĭȠȡȑĮȢ
ȣȜȚțȩ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ ȝȑıĮ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ İȞȚıȤȣȝȑȞȠ ĳȪȜȜȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ / Ȓ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
3.4
ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ȣȜȚțȩ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ ıİ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ İȞȚıȤȣȝȑȞȠ ĳȪȜȜȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȤȦȡȓȢ ȝȩȞȚȝȘ ȝȘȤĮȞȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
3.5
ǼʌȚțȐȜȣȥȘ
ȣȜȚțȩ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ȝȓĮ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ İȞȚıȤȣȝȑȞȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮıĳȐȜĲȠȣ, İȓĲİ ȦȢ ȝȩȞȚȝȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĳȦĲȩȢ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȓĲİ ȦȢ ĮȞĲȚ-țȠȜȜȘĲȚțȒ ȠȣıȓĮ ĲȦȞ İȞȚıȤȣȝȑȞȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
ĮıĳȐȜĲȠȣ
3.6
ȅȡȚĮțȒ ĲȚȝȒ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (MLV)
ȉȚȝȒ Ș ȠʌȠȓĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ǻȠțȚȝȫȞ
ȉȪʌȠȣ
ȈȘȝİȓȦıȘ 1: ȉȠ MLV ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ İȜȐȤȚıĲȘ Ȓ ȝȚĮ ȝȑȖȚıĲȘ ĲȚȝȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ ʌȡȠĲȪʌȠȣ.

3.7
ǻȘȜȦșİȓıĮ ĲȚȝȒ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (MDV)
ǻȘȜȦșİȓıĮ ĲȚȝȒ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ Įʌȩ įȘȜȦȝȑȞȘ ĮȞȠȤȒ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ǻȒȜȦıȘ
ǼʌȚįȩıİȦȞ. Ǿ įȘȜȦșİȓıĮ ĲȚȝȒ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȚȝȒ įȠțȚȝȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ĲȚȝȒ ǻȠțȚȝȒȢ
ȉȪʌȠȣ ıĲȠ ǻİȜĲȓȠ ȉİȤȞȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȈĲİȖȐȞȦıȘȢ
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3.8
ǹıĲȐȡȚ
ĲȠ ʌȡȫĲȠ ıĲȡȫȝĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȪȤİȚ
ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ. ȉȠ ĮıĲȐȡȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ
ıĲȡȫȝĮĲĮ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ Įʌȩ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘ ȡȘĲȓȞȘ
3.9
ȅʌȜȚıȝȑȞȠ ĳȪȜȜȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ İȪțĮȝʌĲȠ ıĲȡȫȝĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ İıȦĲİȡȚțȒ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȒ İȞıȦȝȐĲȦıȘ İȞȩȢ Ȓ
ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĳȠȡȑȦȞ, ʌĮȡİȤȩȝİȞȠ ıİ ȡȠȜȩ, ȑĲȠȚȝȠ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.10
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ İȞȚıȤȣȝȑȞȠ ĳȪȜȜȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ıțȠʌȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ Įʌȩ
ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ țĮȚ Ș ĮʌȠĳȣȖȒ İȡʌȣıȝȠȪ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ȈȘȝİȓȦıȘ 1: ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ, ĮȣĲȩ ĲȠ ıĲȡȫȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȩıșİĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ.

3.11
ǼʌȚțȐȜȣȥȘ
ǱıĳĮȜĲȠıțȣȡȩįİȝĮ / ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ĮȝȑıȦȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȈȘȝİȓȦıȘ 1: ȈȣȞȒșȦȢ, Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȩįİȝĮ, ȐıĳĮȜĲȠ ȐȝȝȠȣ Ȓ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ
ȐıĳĮȜĲȠ ȝĮıĲȓȤĮȢ

3.12
ǼȞȚıȤȣȝȑȞȠ ĳȪȜȜȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ İȪțĮȝʌĲȠ ıĲȡȫȝĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ İıȦĲİȡȚțȒ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȒ İȞıȦȝȐĲȦıȘ İȞȩȢ Ȓ
ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĳȠȡȑȦȞ, ʌĮȡİȤȩȝİȞȠ ıİ ȡȠȜȩ, ȑĲȠȚȝȠ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ

4 ǼȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖİĳȣȡȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȝİȜȑĲȘȢ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ȡȪıİȦȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖȑĳȣȡĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ ȉİȤȞȚțȫȞ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ ȆȡȠȧȩȞĲȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. Ǿ ȝİȜȑĲȘ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ İʌȓıȘȢ
ıĲȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ.
x

ȉȠ ǻİȜĲȓȠ ȉİȤȞȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ȆȡȠȧȩȞĲȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
Į)

ĲȠ İȝʌȠȡȚțȩ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ·

ȕ)

ʌȡȠȑȜİȣıȘ / ʌȘȖȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ȓ ĮȞȚȤȞİȪıȚȝȠ țȦįȚțȩ ·

Ȗ)

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȩȢ ıĲȡȫıİȦȞ, ĲȪʌȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, ȝȐȗĮ Ȓ
ʌȐȤȠȢ

į)

ĲȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ ĮıĲȐȡȚ (İȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ) țĮȚ ĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞȐ
ȝȠȞȐįĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

İ)

ĲȠȞ ĲȪʌȠ ıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ıĲ) ĲȘȞ ȝȑșȠįȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲȠ țĮĲȐıĲȡȦȝĮ
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ȗ)

ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.2 (ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ)
țĮȚ 4.3 (ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȚįȩıİȦȞ) ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695

Ș)

ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ įȠțȚȝȫȞ (ĲȚȝȑȢ MLV) ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠȕİȓ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1
ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695 ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ĲİȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ĲĮ
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ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ.
ș)

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮĲĮȞĮȜȦĲȒ, ʌ.Ȥ. ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ

4.1. ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝİ ȠȡȣțĲȐ ȣȜȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ ȠȜȓıșȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȜȩȖȦ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȠȡȣțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮȣĲȒȢ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȠțțȠȝİĲȡȓĮ țĮȚ ȝȑșȠįȠ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ
țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ.
ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĮȣĲȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ C ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695 țĮȚ ȞĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ ȝİ įȠțȚȝȒ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12039.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

4.2. ȉȚȝȑȢ MLV ıĲȠ ǻİȜĲȓȠ ȉİȤȞȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ țĮȚ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǻİȜĲȓȠ ĲİȤȞȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695 țĮȚ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȅȡȚĮțȑȢ ĲȚȝȑȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ (ȂLV).

4.3 ȉȚȝȑȢ MLV țĮȚ MDV ıĲȘ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȓįȠıȘȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚȜİȖİȓ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıșȑȞĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİȚ Ș ȝİȜȑĲȘ, Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ įȘȜȫȞİȚ ĲȚȝȑȢ MLV Ȓ MDV ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȝİȞİȢ ıĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǽǹ1 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695.
ȉĮ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14695, șĮ ĳȑȡȠȣȞ
ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
(ǼǼ) 305/2011.
ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ Įʌȩ ĲȠ įİȜĲȓȠ įİįȠȝȑȞȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) 1907/2006 țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6, 4, țĮȚ 2 ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 11, 13 țĮȚ 14 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠȣ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/2011 ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓ ȑȜİȖȤȠ İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ - İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, İȓĲİ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȩĲȚ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȝİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠȡȡȚʌĲȑĮ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩĲȚ: Į) įİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ), ȕ) įİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), Ȗ) įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȘȞ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ
ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, į) įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ıȤȑįȚĮ
țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ) țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İ) įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓįȠıȘȢ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ) țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ıĲ) ĮʌȠȣıȚȐȗİȚ Ș ıȒȝĮȞıȘ CE İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, Ȓ ıĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ, Ȓ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ İȝʌȠȡȚțȩ
ȑȖȖȡĮĳȠ (ȤȪįȘȞ ʌȡȠȧȩȞĲĮ), ȗ) ĮʌȠȣıȚȐȗİȚ Ș įȘȜȠȪȝİȞȘ ĲȚȝȒ ĲȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ
ıȒȝĮȞıȘȢ CE țĮȚ ıĲȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐıİȚ Ȓ ȞĮ
İʌȚıțİȣȐıİȚ ȠĲȚįȒʌȠĲİ ıȤİĲȚțȩ ȑȤİȚ țȡȚșİȓ ȦȢ ĮʌȠȡȡȚʌĲȑȠ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȞȑȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȤȦȡȓȢ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ
İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ.
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5 ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
īİȞȚțȐ, ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȑȢ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ȖȑĳȣȡĮȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ, ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ, ȞȘıȓįȦȞ țȜʌ. șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıȝȑȞİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȑȢ ĲȩıȠ
ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩıȠ țĮȚ ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ ĲȘȢ ȖȑĳȣȡĮȢ.

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ

5.1

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ İʌȚȜİȖȝȑȞȘȢ ȠȝȐįĮȢ (Ȁİĳ. 4) ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țȐĲȦșȚ:
Į)

Ǿ ʌȡȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ șĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ, ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȘ Įʌȩ ıțȩȞİȢ,
ĲȑĳȡĮ, ȜȐįȚĮ Ȓ ȐȜȜİȢ ȟȑȞİȢ ȠȣıȓİȢ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ. ȉȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ʌȠıȠıĲȩ
șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 75% ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ. ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ
ĳĮȚȞȩȝİȞĮ İȡʌȣıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠʌİȡĮĲȦșİȓ țĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ  3%
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ.

ȕ)

ȅ ĳȠȡȑĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȢ Įʌȩ ȡȦȖȝȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, İȪȡȠȣȢ 
0,1mm. ǱȜȜȦȢ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖȝȫȞ ȝİ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȝȑȡȘ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504. ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504-10 ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȝİșȩįȠȣȢ İʌȚıțİȣȒȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ
țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲĮ ȖİĳȣȡȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ, ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ:

Ȗ)

•

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ 1.4: ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ȡȦȖȝȫȞ

•

ȂȑșȠįȠ M 4.5: ǼȞȑȝĮĲĮ ıİ ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ, țȠȚȜȩĲȘĲİȢ Ȓ įȚȐțİȞĮ

•

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ 4.6: ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖȝȫȞ, țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ Ȓ įȚĮțȑȞȦȞ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȘ Įʌȩ İȟȐȡıİȚȢ Ȓ
țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ 1,0 cm İʌȓ ȝȒțȠȣȢ 4,00 m. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȝİșȩįȠȣȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ. ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 ȝİĲȡȒıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ 10 ȝȑĲȡĮ ȝȒțȠȣȢ ĳȠȡȑĮ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȤȣĲȩ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ țȠȞȓĮȝĮ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504-3 ȑȦȢ
ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ.

į) ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȑȖȖȡĮĳİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ Ș ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ țȠȞȓĮȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȠȝȐȜȣȞıȘ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504-3.
İ)

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ȝİ Ȟİȡȩ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (150-200 bar) ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȩ ıȐȡȦșȡȠ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ.

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ
ĮȣĲȒȢ İȡȖȠȜĮȕȓĮȢ, ȠȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ / ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȣȝȕĮĲȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ țĮȚ ȦȢ İț
ĲȠȪĲȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȠȣįİȝȓĮ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ.

5.2

ȅįȘȖȓİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

Ǿ ȤȘȝȚțȒ ıȪıĲĮıȘ, Ș ĮȞȐȜȦıȘ țĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ İʌȓʌĮıȘ ĲȠȣ ĮıĲĮȡȚȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ
ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ.
ȅȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȈȤȒȝĮ 2.
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ȈȤȒȝĮ 2 -

ǼȞįİȚțĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ.

Ǿ įȚȐıĲĮıȘ L țȣȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ 25-35 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȒ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ıĲȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ĲİȤȞȚțȩ ĳȣȜȜȐįȚȠ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ĭȪȜȜĮ ȝİ ĮʌĮȓĲȘıȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ İȞ șİȡȝȫ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ʌȠȣ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ ȈȤȒȝĮ 2.

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ĮȡȚșȝȩ įȠțȚȝȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13375 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 13596.
ȍȢ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ,
țĮȚ ĲȦȞ Ȁİĳ. 4 țĮȚ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ
ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ, İĳ' ȩıȠȞ țȡȓȞİȚ ȩĲȚ ĲĮ
įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȩĲȚ Ƞ İȜȐȤȚıĲȠȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ.
Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮĳĮȓȡİıȘ țĮȚ İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ .
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) ıĲİȖĮȞȦșİȓıĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ ȝȑșȠįȠ.
ȈĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ȝȠȞȐįȠȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ:
x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ
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x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ
ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈȣıȤȑĲȚıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖİĳȣȡȫȞ ȝİ
ȐȜȜĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȐ țİȓȝİȞĮ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ıȣȞİȟȑĲĮıȘȢ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȖİĳȣȡȫȞ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȘ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȝİ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. Ǿ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
įİȞ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ, ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ĲȘȞ
ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ, țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ EȁOT EN
206, EȁOT EN 13670, Ǽȁȅȉ EN 1991, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1992-2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1994-2. ȅȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȕȐıİȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13670, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ ȕȐıİȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ȝȑȖȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ İȪȡȠȢ țĮȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ȡȦȖȝȫȞ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ǿ İʌȚıțİȣȒ ĲȣȤȩȞ ȡȦȖȝȫȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ ȩıȠ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ įİȣĲİȡȠȖİȞȠȪȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504-2 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1504-5.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȑȞĮȞĲȚ įȚİȚıįȪıİȦȞ ȪįĮĲȠȢ
țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȫȞ ȡȪʌȦȞ. ȁȩȖȦ ĲȘȢ ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ țȪȡȚĮ ʌĮȡȐȝİĲȡȠ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ĲĮțĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ įİȣĲİȡȠȖİȞȠȪȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ ĲİȣȤȫȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǵĲĮȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ, ʌȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮȣĲȑȢ șĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ įȚĮȝȠȡĳȫıİȚȢ (ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȡȝȫȞ țĮȚ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ
ĮȜȜĮȖȫȞ), ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ, Ș ıȣȞĮȡȝȠȖȒ ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȦȞ ȠȝȕȡȓȦȞ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ
țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, Ș
įȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-08-00 țĮȚ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-06-00 ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ, ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩȜȘĲĮ ĲȦȞ ȡȪıİȦȞ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȝİ ĲĮ ıĲȩȝȚĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȦȞ ıĲȘȜȫȞ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ ȩȝȕȡȚȦȞ.
Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȠȡșȩĲȘĲĮ ıȤİįȚĮıȝȠȪ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ʌȡȠıĮȡĲȒȝĮĲȠȢ.
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©
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǻ.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

Ǻ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
Ǻ.2.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ


ǹȞĮșȣȝȚȐıİȚȢ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȣȖȡȒ ȝȠȡĳȒ



ȋİȚȡȚıȝȩȢ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ

 ȋİȚȡȚıȝȩȢ șİȡȝȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ǻ.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
 Ǿ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE (ȩʌȦȢ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ
ĲȠ Ȇǻ 305/96) İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ
(Ȇǻ 17/96 țĮȚ Ȇǻ 159/99 țȜʌ) ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ).
 ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
 ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

14

-

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ (țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 863)

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ (țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 388)

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ (țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 397)

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮȞĮʌȞȠȒȢ (țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ149)

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȝĮĲȚȫȞ țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ (țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165)

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ (țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345)
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȡȘĲȚȞȫȞ țĮȚ ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
(ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ȖȣĮȜȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ) țĮȚ Ș ĮʌȠĳȣȖȒ İʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ĲĮ ȝȐĲȚĮ țĮȚ
ĲȠȞ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠ ĲȘȢ ȝȪĲȘȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȠȜȜȐ Įʌȩ ĲĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȐ ȣȜȚțȐ ıİ ȣȖȡȒ ȝȠȡĳȒ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȚıȠțȣȐȞȚȠ, ȣȜȚțȩ ĲȠȟȚțȩ ȖȚĮ
ĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȣȖȡȒ ȝȠȡĳȒ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ İʌȓ ĲȠȣ țĮĲȐ-ıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ȖȑĳȣȡĮȢ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȖȣȝȞȒȢ ĳȜȩȖĮȢ țĮȚ ıȣıțİȣȫȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ıİ ȣȖȡȒ ȝȠȡĳȒ țĮȚ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 40-50°C įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮȞĮșȣȝȚȐıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıİ
ȝİȖȐȜİȢ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȟȚțȑȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǻ.2.3 ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ĮȣĲȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ĲȠȣȢ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȦȢ ıĲİȡİȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
ȉĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ȖȑĳȣȡĮ.

15

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2018-11-07

52053
ICS: 93.080.10
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ȀȡȐıʌİįĮ ȡİȓșȡĮ țĮȚ ĲȐĳȡȠȚ ȠȝȕȡȓȦȞ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȠįȫȞ
İʌİȞįİįȣȝȑȞİȢȝİıțȣȡȩįİȝĮ
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢİȓȞĮȚȘțĮĲĮıțİȣȒȒȘİʌȚıțİȣȒțȡĮıʌȑįȦȞȡİȓșȡȦȞțĮȚİʌİȞįȣȝȑȞȦȞĲȐĳȡȦȞ
ʌĮȡȐʌȜİȣȡĮĲȠȣȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢĲĮȠʌȠȓĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚȝİĲĮĮțȩȜȠȣșĮȣȜȚțȐ
-

ȉĮțȡȐıʌİįĮĮʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮȒ ĮʌȩĳȣıȚțȠȪȢȜȓșȠȣȢ

-

ȉĮȡİȓșȡĮĮʌȩıțȣȡȩįİȝĮ
ȈǾȂǼǿȍȈǾīȚĮ ĲĮȜȚșȩıĲȡȦĲĮȡİȓșȡĮȚıȤȪȠȣȞĲĮĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮıĲȘȞǼȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-02-00.

-

ȅȚİʌİȞįȣȝȑȞİȢĲȐĳȡȠȚĮʌȩȐȠʌȜȠȒȩʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚĮʌȩĲȘ ȝİȜȑĲȘĮʌȩȠʌȜȚıȝȑȞȠıțȣȡȩįİȝĮ

ȉĮțȡȐıʌİįĮțĮȚĲĮȡİȓșȡĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȖȚĮĲȘȞĳȣıȚțȒțĮȚȠʌĲȚțȒȠȡȚȠșȑĲȘıȘȝİĲĮȟȪȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
țĮȚĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣĲȘȞʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘĲȘȢĮʌȠȡȡȠȒȢĲȠȣȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢțĮșȫȢțĮȚĲȠȞ İȖțȚȕȦĲȚıȝȩĲȠȣ
ǼʌȚʌȜȑȠȞĲĮțȡȐıʌİįĮĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞĲȘȞĮȞȩįȠĲȦȞȠȤȘȝȐĲȦȞıĲȠʌİȗȠįȡȩȝȚȠ
ȅȚ İʌİȞįȣȝȑȞİȢ ĲȐĳȡȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘ ĲȘȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȫȞȜİțĮȞȫȞĲȘȢȠįȠȪ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐĲȚȢʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢıİȝȘȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢįȘȝȠıȚİȪıİȚȢȚıȤȪİȚȘĲİȜİȣĲĮȓĮȑțįȠıȒĲȠȣȢ

2.1

ǼȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮİȣȡȦʌĮȧțȐʌȡȩĲȣʌĮ

Ǽȁȅȉ EN 1340

ȀȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȫȞ -- Concrete
kerb units - Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1343

ȀȡȐıʌİįĮĮʌȩĳȣıȚțȠȪȢȜȓșȠȣȢȖȚĮİȟȦĲİȡȚțȑȢʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1433

ȀĮȞȐȜȚĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıİ ȗȫȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ıȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȠțȚȝȫȞ ıȒȝĮȞıȘ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȘȢıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ -- Drainage channels for vehicular and pedestrian areas Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of
conformity
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Ǽȁȅȉ

ȈȤİĲȚțȐȝİĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮǼȉǼȆİȣȡȦʌĮȧțȐʌȡȩĲȣʌĮ

2.2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

©

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206

ȈțȣȡȩįİȝĮ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ -Concrete - Specification, performance, production and conformity

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12371

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ʌĮȖİĲȩ -Natural stone test methods - Determination of frost resistance

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12372

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
țȐȝȥȘ ȣʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ -- Natural stone test methods Determination of flexural strength under concentrated load

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ -- Production and
transport concrete in situ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00

ȈĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ -- Road pavement
layers with unbound aggregates

3

ǵȡȠȚțĮȚȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚȠȚĮțȩȜȠȣșȠȚȩȡȠȚțĮȚȠȡȚıȝȠȓ

3.1

ȀȡȐıʌİįĮıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮĲİȝȐȤȚĮȒ İʌȓĲȩʌȠȣțĮĲĮıțİȣȑȢʌȠȣȑȤȠȣȞıțȠʌȩĲȠȞįȚĮȤȦȡȚıȝȩİʌȚĳĮȞİȚȫȞıĲȘȞ
ȓįȚĮȒıİįȚĮĳȠȡİĲȚțȒıĲȐșȝȘĲĮȠʌȠȓĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
-

īȚĮĳȣıȚțȩȒțĮȚ ȠʌĲȚțȩįȚĮȤȦȡȚıȝȩ İʌȚĳĮȞİȚȫȞțĮșȫȢțĮȚȖȚĮ ĲȠȞİȖțȚȕȦĲȚıȝȩ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

-

ȂİȝȠȞȦȝȑȞĮȒıİıȣȞįȣĮıȝȩȝİȐȜȜĮțȡȐıʌİįĮȒțĮȚĮʌȠȤİĲİȣĲȚțȐȡİȓșȡĮ

-

īȚĮ ĲȠȞ įȚĮȤȦȡȚıȝȩ ȝİĲĮȟȪ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ İȓįȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ʌȤ
ȠȤȘȝȐĲȦȞʌȠįȘȜȐĲȦȞʌİȗȫȞ

3.2
3.2.1

ȇİȓșȡĮ
ǹʌȜȐȡİȓșȡĮ

ȀĮĲĮıțİȣȑȢĮʌȩıțȣȡȩįİȝĮʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢȒȝȘțĮĲȐȝȒțȠȢĲȘȢȩȥȘȢĲȦȞțȡĮıʌȑįȦȞĲȦȞȠʌȠȓȦȞ
ȠȚįȚĮıĲȐıİȚȢʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȘȝİȜȑĲȘțĮȚȝİİȖțȐȡıȚĮțȜȓıȘİʌȚĳȐȞİȚĮȢʌȡȠȢ ĲȠțȡȐıʌİįȠ.
3.2.2

ǹȕĮșȒȇİȓșȡĮ

ȇİȓșȡĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ Ȓ ȝȘ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ Ȓ țȠȓȜȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ. ǼȓȞĮȚ
ĮȞȠȚțĲȠȓĮȖȦȖȠȓʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢʌĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȒȢȚțĮȞȩĲȘĲĮȢʌȠȣįȚĮĲȐııȠȞĲĮȚțĮĲȐȝȒțȠȢĲȘȢȠȡȚȠȖȡĮȝȝȒȢ
ĲȠȣȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢǾȝȠȡĳȒĲȠȣȢȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȝȚțȡȩȕȐșȠȢĲȠȣȢıȣȞȒșȦȢȝȑȤȡȚ cm țĮȚmax
30 cm. ȅȚįȚĮıĲȐıİȚȢțĮȚȘįȚĮȝȩȡĳȦıȘĲȘȢİʌȚĳȐȞİȚĮȢĲȦȞĮȕĮșȫȞȡİȓșȡȦȞʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞȝİȜȑĲȘ,
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘțĮȚĲȚȢİȚįȚțȑȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢĲȘȢȝİȜȑĲȘȢĮıĳȐȜȚıȘȢĲȘȢȠįȠȪ

3.3

ȀȡĮıʌİįȩȡİȚșȡĮ

ǼȓȞĮȚȘİȞȚĮȓĮțĮĲĮıțİȣȒțȡĮıʌȑįȠȣțĮȚĮʌȜȠȪȡİȓșȡȠȣ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚțĮȚʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚıĲȘȝİȜȑĲȘ

3.4

ǼʌİȞįȣȝȑȞİȢĲȐĳȡȠȚ

ǹȞȠȚțĲȠȓ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȣʌİȡĮıĲȚțȫȞ ȠįȫȞ ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ įȚĮĲȠȝȒ
ĲȠȣȢ ĮȣĲȠȓ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȐĳȡȠȣȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȑȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ Ȓ țȠȓȜİȢ țĮȚ įȚĮșȑĲȠȣȞ
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ȝİȖĮȜȪĲİȡȘʌĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮıȣȖțȡȚĲȚțȐȝİİțİȓȞȘĲȦȞĮȕĮșȫȞȡİȓșȡȦȞȈİĮȣĲȑȢĲȚȢĲȐĳȡȠȣȢȝʌȠȡİȓȞĮ
țĮĲĮȜȒȖȠȣȞȠȚĮʌȠȡȡȠȑȢĮʌȩĲȚȢİʌȚĳȐȞİȚİȢĲȠȣȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȚȢİȖțȐȡıȚİȢ țȜȓıİȚȢĲȠȣ ĲȦȞ
ĲİȤȞȘĲȫȞ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ ĳȣıȚțȫȞ țȜȚĲȪȦȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ ĮȜȜȐ țĮȚ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȜİțĮȞȫȞ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ Ș įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȐĳȡȦȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ
ȠįȠȪ

3.5

ǲįȡĮıȘțȡĮıʌȑįȠȣ

ȈĲȡȫıȘ ȜȦȡȓįĮȢ ȐȠʌȜȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠ țȡȐıʌİįȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ
ȒțĮȚĲȚȢȠįȘȖȓİȢİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȦȞʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞțȡĮıʌȑįȦȞ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.6

ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘțȡĮıʌȑįȠȣ

ȀĮĲĮıțİȣȒ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȠȣ țȡĮıʌȑįȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȒ
ĲȠȣ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ (ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ țȡȐıʌİįĮ țĮȚ ȡİȓșȡĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
țȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ) ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ &( țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞȀĮȞȠȞȚıȝȩ ǼǼ 
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠıȤİĲȚțȩİȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠİȣȡȦʌĮȧțȩʌȡȩĲȣʌȠȩʌȦȢĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢʌĮȡ
țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȚıȠįȪȞĮȝİȢȝİĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈĲȘȝİȜȑĲȘȒıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒıȣȖȖȡĮĳȒȣʌȠȤȡİȫıİȦȞĲȠȣȑȡȖȠȣțĮĲĮıțİȣȒȢțȡĮıʌȑįȦȞ ȡİȓșȡȦȞțĮȚĲȐĳȡȦȞ
ȠȝȕȡȓȦȞțĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢȠįȫȞĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚİʌȚįȩıİȚȢȖȚĮĲĮȠȣıȚȫįȘȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐʌȠȣįȚȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮĮȞĲȠȤȒıĲȠʌĮȖİĲȩțĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȐȐȜĮĲĮĮȞĲȠȤȒıİĳȠȡĲȓĮȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢĮȞĲȠȤȒıİțȐȝȥȘțĮșȫȢțĮȚ ıĲȘȞĮȞĲȠȤȒıİʌĮȖİĲȩțĮȚıİȤȘȝȚțȑȢįȡȐıİȚȢ ȂİĲȠȞĲȡȩʌȠ
ĮȣĲȩȘȝİȜȑĲȘʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚĲȠİʌȓʌİįȠİʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢĲȘȢȩȜȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢ
ȉĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȘȢ
ʌĮȡțĮȚİȚįȚțȩĲİȡĮĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮǽǹĮȣĲȫȞ

4.1

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮțȡȐıʌİįĮ

ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ țȡȐıʌİįĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ȅȚįȚĮıĲȐıİȚȢĲȠȣȢʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȝİȜȑĲȘ

4.2

ȀȡȐıʌİįĮĮʌȩĳȣıȚțȠȪȢȜȓșȠȣȢ

ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ țȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ȅȚįȚĮıĲȐıİȚȢĲȠȣȢʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȝİȜȑĲȘȅȚİʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢĮȞȠȤȑȢıĲȚȢȠȞȠȝĮıĲȚțȑȢ
ĲȠȣȢįȚĮıĲȐıİȚȢįȓȞȠȞĲĮȚıĲȠȣȢʌȓȞĮțİȢțĮȚĲȠȣǼȁȅȉ Ǽȃ 1343.

4.3

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮȡİȓșȡĮ

ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ȡİȓșȡĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1433. ȅȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢțĮȚȘțĮĲȘȖȠȡȓĮĲȠȣȢǿȒȂȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȝİȜȑĲȘ.

4.4

ǼʌȓĲȩʌȠȣțĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮıĲȠȚȤİȓĮ

ȉĮʌȡȠȢİȞıȦȝȐĲȦıȘȣȜȚțȐıĲȠȑȡȖȠȖȚĮİʌȓĲȩʌȠȣțĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮıĲȠȚȤİȓĮĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚĮʌȩ
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Į

ȈțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C ʌȠȣ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01- ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞȑįȡĮıȘ țĮȚȦȢİȟȠȝĮȜȣȞĲȚțȒıĲȡȫıȘ ĲȦȞțȡĮıʌȑįȦȞțĮȚȡİȓșȡȦȞțĮșȫȢ
țĮȚȖȚĮĲȘȞʌȜİȣȡȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘĲȦȞțȡĮıʌȑįȦȞȝİįȚĮıĲȐıİȚȢʌȠȣȠȡȓȗȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȝİȜȑĲȘ

ȕ

ȈțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ & ʌȠȣ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȖȚĮĲȘȞİʌȓĲȩʌȠȣıțȣȡȠįȑĲȘıȘțȡĮıʌȑįȦȞȡİȓșȡȦȞİȞȚĮȓȦȞțȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ
țĮȚȖȚĮĲȘȞİʌȑȞįȣıȘĲȐĳȡȦȞ

ȉĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮĲ¶ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȓįȚĮ ȝİ
İțİȓȞĮĲȦȞʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞ

5

ȂȑșȠįȠȢțĮĲĮıțİȣȒȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.1

īİȞȚțȐ

ȉĮ țȡȐıʌİįĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ İȣșȪȖȡĮȝȝĮ Ȓ țĮȝʌȪȜĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ȉĮ İȣșȪȖȡĮȝȝĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚȝİʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮĲİȝȐȤȚĮȒȝİİʌȓĲȩʌȠȣıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ȝİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ țȡȐıʌİįĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȞĮ ĲİȝȐȤȚȠ ȝİ İȜȐȤȚıĲȠ ȝȒțȠȢ ȝȑȤȡȚ 500 mm ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȝȒțȠȢĲȘȢȖȡĮȝȝȒȢĲȠȣțȡĮıʌȑįȠ. īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮİȐȞȖȚĮĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȠȣțȡĮıʌȑįȠȣ
ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚĲȝȒȝĮȝȒțȠȣȢ mmĲȩĲİĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮ 370 mm țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚĮʌȩįȪȠĲİȝȐȤȚĮȝȒțȠȣȢ
870 mm țĮȚ mm ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ȉĮ țĮȝʌȪȜĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ȝİ İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ
țĮȝʌȣȜȦȝȑȞȦȞȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȦȞİȓĲİȝİİȣșȪȖȡĮȝȝĮʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮĲİȝȐȤȚĮĲĮȠʌȠȓĮĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞ
ĮțĲȓȞĮțĮȝʌȣȜȩĲȘĲĮȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚıĲȠȞİʌȩȝİȞȠʌȓȞĮțĮ
ȆȓȞĮțĮȢ– ȉȡȩʌȠȢțĮĲĮıțİȣȒȢțĮȝʌȪȜȦȞțȡĮıʌȑįȦȞ
ȉȡȩʌȠȢțĮĲĮıțİȣȒȢ

ǹțĲȓȞĮțĮȝʌȣȜȩĲȘĲĮȢR [m]

ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ
țȡȐıʌİįĮ

R>15,0

ȉȠȝȒțȠȢĲȦȞȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞĲİȝĮȤȓȦȞ İȓȞĮȚ
1000 mmȒȝȚțȡȩĲİȡȠțĮȚțĮĲ¶İȜȐȤȚıĲȠȞ
500 mm.

ȀȡȐıʌİįĮİʌȓĲȩʌȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ

15,0R

ȀĮĲĮıțİȣȒȝȩȞȠ ȝİȤȡȒıȘțĮȝʌȣȜȦȝȑȞȠȣ
ȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮĲİȝȐȤȚĮ
ȉĮ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ Ȓ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝȠȞȐįĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ Ǿ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ
ʌİȡȠȞȠĳȩȡĮȠȤȒȝĮĲĮȒȖİȡĮȞȠȪȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢİȚįȚțȐȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞĮʌȠĲȡȠʌȒĳșȠȡȫȞ
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞĮȑȡȖĮ
ǹȣĲȐ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ ȝİ ȤȡȒıȘ ȜȣȩȝİȞȦȞ ĲȪʌȦȞ İȓĲİ ȝİ ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ȝİ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ
ȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȠ Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ įȚĮ ȝȑıȠȣ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȉȠ ȜȐįȚ
İʌȐȜİȚȥȘȢ ĲȦȞ ȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȦȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȤȡȦȝĮĲȓȗİȚ Ȓ țȘȜȚįȫȞİȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĮʌȠȜȑʌȚıȘ ȜȩȖȦ ʌȡȫȚȝȘȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȥİțȐȗİĲĮȚ ȝİ ȣȖȡȩ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ FXULQJ
cRPSRXQG ȒȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȐȜȜĮțĮĲȐȜȜȘȜĮʌȡȠȢİʌȓĲİȣȟȘĮȣĲȠȪĲȠȣıțȠʌȠȪȝȑĲȡĮ
ǼʌȓĲȩʌȠȣıțȣȡȠįȑĲȘıȘȝİȤȡȒıȘȜȣȩȝİȞȦȞĲȪʌȦȞ
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ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲĮıțİȣȒȢȝİȤȡȒıȘȜȣȩȝİȞȦȞĲȪʌȦȞĮȣĲȠȓșĮİȓȞĮȚȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢȝİĲĮȜȜȚțȠȓȫıĲİȞĮ
ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȜİȓȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ ĲİȜİȓȦȝĮ Ȉİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȑȢ țĮȝʌȪȜİȢ ĮțĲȓȞĮȢ ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ  m,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚİȚįȚțȐįȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȚĲȪʌȠȚʌȠȣİʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣȞĲȘȞİʌȚșȣȝȘĲȒȢĮțĲȓȞĮȢțĮȝʌȣȜȩĲȘĲĮ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țȡĮıʌȑįȦȞ ȡİȓșȡȦȞ țĮȚ ĲȐĳȡȦȞ ȝİ ȜȣȩȝİȞȠȣȢ Ȓ
ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲİȢ ĲȪʌȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİȚ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ
ĲȝȒȝĮ ȝȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ  m ȝİ ĮțĲȓȞĮ țĮȝʌȣȜȩĲȘĲĮȢ ȓıȘ ȝİ ĲȘ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĮțĲȓȞĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓıĲȠȑȡȖȠ
Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ -ȝİĲȡȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ
ĲȘȞıȣȞȑȤȚıȘĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȡȝȠȓıȣıĲȠȜȒȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢȡȦȖȝȐĲȦıȘȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚțȐșİ mıİȕȐșȠȢȓıȠȝİĲȠĲȠȣʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢțĮȚȝİʌȜȐĲȠȢ mm.
ǹȡȝȠȓįȚĮıĲȠȜȒȢțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚțȐșİ m țĮȚȝİʌȜȐĲȠȢ mm.
ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣȠȚțĮĲĮıțİȣȑȢȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚțĮĲȐȝȒțȠȢȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢĮʌȩıțȣȡȩįİȝĮĲȩĲİȠȚțȐșİ
İȓįȠȣȢĮȡȝȠȓțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚıİșȑıİȚȢʌȠȣıȣȝʌȓʌĲȠȣȞȝİĲȠȣȢĮȡȝȠȪȢĲȠȣȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ȅȚĮȡȝȠȓıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚȝİĮıĳĮȜĲȚțȒȝĮıĲȓȤȘȒȐȜȜȠİȜĮıĲȠȝİȡȑȢȣȜȚțȩĮȞșİțĲȚțȩıĲȘȞȘȜȚĮțȒĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȝİȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȠ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ İĳȠįȚĮıȝȑȞĮ ȝİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒȢ țĮȚ
ȝȘțȠĲȠȝȚțȒȢʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢĲȠȣȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣȝİȚțĮȞȩĲȘĲĮİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȘȢȖİȦȝİĲȡȓĮȢĲȘȢȤȐȡĮȟȘȢ
ȉĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣȢ ȕȣșȓıİȚȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ  ȣʌȩȝȠȡĳȒțȣȥİȜȓįȦȞȝİįȚȐȝİĲȡȠȒȕȐșȠȢȝİȖĮȜȪĲİȡȠĮʌȩ mmțĮșȫȢțĮȚĲĮĲȣȤȩȞ
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȐȒțĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞĮĲȝȒȝĮĲĮțĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚțĮȚİʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ȅȚĮȡȝȠȓıȣıĲȠȜȒȢ ȥİȣįĮȡȝȠȓİȜİȖȤȩȝİȞȘȢȡȦȖȝȐĲȦıȘȢ țĮȚȠȚĮȡȝȠȓįȚĮıĲȠȜȒȢįȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚĮȝȑıȦȢ
ȝİĲȐĲȘıțȜȒȡȣȞıȘĲȠȣıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

5.2
5.2.1

ȀȡȐıʌİįĮ
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮțȡȐıʌİįĮ

ǾĲȠʌȠșȑĲȘıȘĲȦȞʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞțȡĮıʌȑįȦȞȖȓȞİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢĲȘȢȝİȜȑĲȘȢțĮȚĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢĲȠȣʌĮȡĮȖȦȖȠȪ
5.2.2

ǼʌȚĲȩʌȠȣıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞĮțȡȐıʌİįĮ

ȉĮ İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞĮ țȡȐıʌİįĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ ıțȣȡȩįİȝĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ & ȝİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ  cP İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ȡİȓșȡȠ  Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ  cP ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0503-03-00.

5.3
5.3.1

ȇİȓșȡĮ
ǹʌȜȐȡİȓșȡĮ

ȉĮʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮĮʌȜȐȡİȓșȡĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢĲȘȢȝİȜȑĲȘȢțĮȚĲȚȢȠįȘȖȓİȢ
ĲȠȣʌĮȡĮȖȦȖȠȪ
ȉĮİʌȓĲȩʌȠȣțĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮĮʌȜȐȡİȓșȡĮİįȡȐȗȠȞĲĮȚİʌȓıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢțĮĲȘȖȠȡȓĮȢC16/20.

11

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52064

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ǼȁȅȉȉȆ 1501-05-02-01-00:2018

©

Ǽȁȅȉ

ȉȠȡİȓșȡȠțĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȫıĲİıĲȘȞĮțȝȒıȣȞĮȡȝȠȖȒȢȝİĲȠȠįȩıĲȡȦȝĮȘĲȣȤȩȞȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ  mm ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓȝİĲȐĮʌȩĲȘȞ įȚȐșİıȘıİȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȘȢȠįȠȪĲȩĲİșĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚįȚĮȝȩȡĳȦıȘ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȘȞȝİȜȑĲȘʌȠȣșĮİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞȝİĲȐȕĮıȘĲȘȢĮʌȠȡȡȠȒȢĮʌȩĲȠȠįȩıĲȡȦȝĮıĲȠȡİȓșȡȠ
5.3.2

ǹȕĮșȒȡİȓșȡĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮĮȕĮșȒȡİȓșȡĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚİʌȓĲȩʌȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİįȚĮıĲȐıİȚȢʌȠȣʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞȝİȜȑĲȘțĮȚ
ĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢțĮȚ
ǾȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮĲȠȣ ȡİȓșȡȠȣ ʌȠȣİĳȐʌĲİĲĮȚȝİĲȘȞİʌȚĳȐȞİȚĮțȪȜȚıȘȢțĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚʌȐȞĲȠĲİ ıĲȘȞ ȓįȚĮ
ıĲȐșȝȘ ȝİ ĮȣĲȒȞ ȉȠ ȡİȓșȡȠ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȫıĲİ ıĲȘȞ ĮțȝȒ ıȣȞĮȡȝȠȖȒȢ ȝİ ĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ Ș ĲȣȤȩȞ
ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ  mm ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐșİıȘ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ ĲȩĲİ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞȝİȜȑĲȘʌȠȣİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞȠȝĮȜȒȝİĲȐȕĮıȘĲȘȢĮʌȠȡȡȠȒȢĮʌȩĲȠȠįȩıĲȡȦȝĮ
ıĲȠȡİȓșȡȠįȘȜĮįȒȤȦȡȓȢȞĮȝİıȠȜĮȕİȓȣʌİȡȪȥȦıȘıĲȠȤİȓȜȠȢĲȠȣȡİȓșȡȠȣ
Ǿ įȚĮĲȠȝȒ ĲȦȞ ĮȕĮșȫȞ ȡİȓșȡȦȞ įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ  FP Ș
ȠʌȠȓĮİįȡȐȗİĲĮȚıİıĲȡȫıȘȠįȠıĲȡȦıȓĮȢİȜĮȤȓıĲȠȣʌȐȤȠȣȢ FPıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞǼȁȅȉ ȉȆ 1501-05-0303-00.
ǼĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲĮ ĮȕĮșȒ ȡİȓșȡĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ĮʌȩȠʌȜȚıȝȑȞȠıțȣȡȩįİȝĮ ȝİįȠȝȚțȩʌȜȑȖȝĮȚȞȠʌȜȚıȝȑȞȠıțȣȡȩįİȝĮȒʌȠȜȣȝİȡȚțȩıțȣȡȩįİȝĮ

5.4

ǼȞȚĮȓĮțĮĲĮıțİȣȒțȡĮıʌȑįȠȣțĮȚȡİȓșȡȠȣ

5.4.1

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠİȞȚĮȓȠțȡȐıʌİįȠțĮȚȡİȓșȡȠ

ǾĲȠʌȠșȑĲȘıȘĲȦȞʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞțȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞȖȓȞİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢĲȘȢȝİȜȑĲȘȢ
țĮȚĲȚȢȠįȘȖȓİȢĲȠȣʌĮȡĮȖȦȖȠȪ
5.4.2

ǼʌȚĲȩʌȠȣıțȣȡȠįȑĲȘıȘİȞȚĮȓĮȢțĮĲĮıțİȣȒȢțȡĮıʌȑįȠȣțĮȚȡİȓșȡȠȣ

īȚĮĲȘȞİȞȚĮȓĮțĮĲĮıțİȣȒțȡĮıʌȑįȠȣțĮȚȡİȓșȡȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȘȝȑșȠįȠȢȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣȝİ
įȚĮıĲȐıİȚȢʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȝİȜȑĲȘ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ & ȝİ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ  cP Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ  cm,
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞǼȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00.

5.5

ȉȐĳȡȠȚ

Ǿ įȚĮĲȠȝȒ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ īȚĮ ĲȘȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȒ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚıțȣȡȩįİȝĮțĮĲȘȖȠȡȓĮȢ&țĮȚİȜȐȤȚıĲȠȣʌȐȤȠȣȢ cm.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮĮʌȠįȠȤȒȢĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢİȡȖĮıȓĮȢ

ȆȡȚȞĮʌȩĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲȠȣȑȡȖȠȣİțĲİȜȠȪȞĲĮȚȠȚȑȜİȖȤȠȚʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠȞİʌȩȝİȞȠʌȓȞĮțĮ
ȆȓȞĮțĮȢ2 – ǲȜİȖȤȠȚȖȚĮĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢİȡȖĮıȓĮȢ
1

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘȩĲȚʌȡȚȞĮʌȩĲȘȞİȞıȦȝȐĲȦıȘĲȦȞȣȜȚțȫȞȑȤİȚȣʌȠȕȜȘșİȓțĮȚȖȓȞİȚĮʌȠįİțĲȒĮʌȩĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮȘįȒȜȦıȘİʌȚįȩıİȦȞțĮȚȘıȒȝĮȞıȘ&(ʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ

2

ȅʌĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢĲȦȞțȡĮıʌȑįȦȞȖȚĮĲȠȞİȞĲȠʌȚıȝȩĲȣȤȩȞĳșȠȡȫȞ ȡȦȖȝĮĲȫıİȚȢıʌĮıȓȝĮĲĮțȜʌ 
ʌȠȣȑȤȠȣȞʌȡȠțȜȘșİȓțĮĲȐĲȘĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘĲȘȞȝİĲĮĳȠȡȐȒĲȘȞĲȠʌȠșȑĲȘıȒĲȠȣȢȉĮıȤİĲȚțȐ
İȣȡȒȝĮĲĮĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚĮʌȩĲȘȞȊʌȘȡİıȓĮȘȠʌȠȓĮĮʌȠȡȡȓʌĲİȚȒĮʌȠįȑȤİĲĮȚİȖȖȡȐĳȦȢĲȘȞ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

İȞıȦȝȐĲȦıȒ ĲȦȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞțȡĮıʌȑįȦȞıĲȠȑȡȖȠ
3

ǲȜİȖȤȠȢĲȦȞıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞȑįȡĮıȘȢțĮȚȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢĲȦȞțȡĮıʌȑįȦȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȦȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞǼȁȅȉ ȉȆ ʌȠȣĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚıĲĮıȤİĲȚțȐțİĳȐȜĮȚĮĲȘȢʌĮȡȠȪıȘȢ

4

ǲȜİȖȤȠȢĲȘȢȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țĮȚĲȘȢĮȞĲȠȤȒȢıİʌĮȖİĲȩĲȦȞȑȖȤȣĲȦȞİʌȓĲȩʌȠȣıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǼȁȅȉ Ǽȃ 206

5

ǲȜİȖȤȠȢĲȘȢʌĮȡȠȣıȓĮȢ ıȘȝİȚĮțȫȞ ȕȣșȓıİȦȞ țȣȥİȜȓįİȢ ıĲȠĲİȜİȓȦȝĮĲȦȞȠȡĮĲȫȞİʌȚĳĮȞİȚȫȞĲȦȞ
țȡĮıʌȑįȦȞțĮȚȡİȓșȡȦȞʌȠȣțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚȝİİʌȓĲȩʌȠȣıțȣȡȠįȑĲȘıȘȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢĮȞȠȤȑȢıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ

6

ǲȜİȖȤȠȢȖȚĮĲȘȞİʌȚȕİȕĮȓȦıȘȩĲȚȠȚșȑıİȚȢİĳĮȡȝȠȖȒȢțĮȚȠȚįȚĮĲȠȝȑȢĲȦȞțȡĮıʌȑįȦȞĲȦȞȡİȓșȡȦȞ
țĮȚĲȦȞĲȐĳȡȦȞİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞİȢȝİĲȘȝİȜȑĲȘ

7

ǲȜİȖȤȠȢĲȘȢȖİȦȝİĲȡȚțȒȢĮțȡȓȕİȚĮȢĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢțȡĮıʌȑįȦȞĲȦȞȡİȓșȡȦȞțĮȚĲȦȞĲȐĳȡȦȞȖȓȞİĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞĮțȩȜȠȣșȠȆȓȞĮțĮ

ȆȓȞĮțĮȢ- īİȦȝİĲȡȚțȒĮțȡȓȕİȚĮțĮĲĮıțİȣȒȢțȡĮıʌȑįȦȞȡİȓșȡȦȞțĮȚĲȐĳȡȦȞ

7

1.

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮȤȐȡĮȟȘ

1.1

ǹʌȩțȜȚıȘĮʌȩĲȠșİȦȡȘĲȚțȒȤȐȡĮȟȘĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢ

1.2

ǹʌȩțȜȚıȘĲȘȢıĲȑȥȘȢĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢĮʌȩ ĲȘȞțȐĲȦʌĮȡİȚȐ-ȝİĲȡȠȣțĮȞȩȞĮ

2.

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȘȤȐȡĮȟȘ

2.1

ǹʌȩțȜȚıȘĲȘȢıĲȑȥȘȢĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢĮʌȩȝȚĮȖȡĮȝȝȒʌĮȡȐȜȜȘȜȘʌȡȠȢĲȘ
șİȦȡȘĲȚțȒıĲȐșȝȘȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

±6 mm

2.2

ǹʌȩțȜȚıȘĲȘȢıĲȑȥȘȢĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢĮʌȩ ĲȘȞțȐĲȦʌĮȡİȚȐ3-ȝİĲȡȠȣțĮȞȩȞĮ

3 mm

3.

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮțĮȚțĮĲĮțȩȡȣĳȘȤȐȡĮȟȘ

3.1

ǹʌȩțȜȚıȘȝİĲĮȟȪĲȦȞįȚĮįȠȤȚțȫȞțĮĲĮıțİȣȫȞ

±13 mm
3 mm

±5 mm

ȉȡȩʌȠȢİʌȚȝȑĲȡȘıȘȢİȡȖĮıȚȫȞ

ȉĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ țȡȐıʌİįĮ țĮȚ ȡİȓșȡĮ Ȓ İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞĮ țȡȐıʌİįĮ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȝȑĲȡĮ ȝȒțȠȣȢ ȈĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĲİȡİȠȪ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ
țȡĮıʌȑįȠȣțĮȚĲȠȣȡİȓșȡȠȣ
ȉĮİʌȚĲȩʌȠȣıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞĮĮʌȜȐȒĮȕĮșȒȡİȓșȡĮĲȠıțȣȡȩįİȝĮȑįȡĮıȘȢȡİȓșȡȠȣțĮȚțȡĮıʌȑįȠȣțĮȚȠȚ
İʌİȞįȣȝȑȞİȢĲȐĳȡȠȚİʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚıİțȣȕȚțȐȝȑĲȡĮĮȞȐȜȠȖĮĲȠȣȣȜȚțȠȪ ȐȠʌȜȠȚȞȠʌȜȚıȝȑȞȠȒʌȠȜȣȝİȡȑȢ
ıțȣȡȩįİȝĮ 
ȅȠʌȜȚıȝȩȢĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢĲȦȞ İʌİȞįȣȝȑȞȦȞĲȐĳȡȦȞİʌȚȝİĲȡİȓĲĮȚ ıİțȚȜȐ ȒȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚıĲĮĲİȪȤȘ
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ.
ȈĲȘȞĲȚȝȒȝȠȞȐįĮȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĮȞȘȖȝȑȞĮȩȜİȢȠȚİȡȖĮıȓİȢțĮșȫȢțĮȚĲĮʌȐıȘȢĳȪıİȦȢȣȜȚțȐțĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢȘİȟĮıĳȐȜȚıȘțĮȚȘțĮĲĮȞȐȜȦıȘĲȘȢİȞȑȡȖİȚĮȢțĮșȫȢțĮȚțȐșİȐȜȜȘ ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮįȡȐıȘ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ
İʌİȞįȣȝȑȞȦȞ ĲȐĳȡȦȞ țĮȚ ıĲȡȫıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ țȡĮıʌȑįȦȞ țĮȚ ȡİȓșȡȦȞ ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ
ıĲȘȞĲȚȝȒȝȠȞȐįĮȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȠȚįĮʌȐȞİȢʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢȩʌȦȢ
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-

ǾțĮĲĮıțİȣȒıĲȡȫıİȦȞȑįȡĮıȘȢțȡĮıʌȑįȦȞțĮȚȡİȓșȡȦȞĮʌȩıțȣȡȩįİȝĮ

-

ǾİĳĮȡȝȠȖȒĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢıȣȖțȩȜȜȘıȘȢțĮȚĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢĲȘȞȝȩȡĳȦıȘĲȦȞĮȡȝȫȞ

-

ǾİȡȖĮıȓĮțĮĲĮıțİȣȒȢıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢİʌȓĲȠȣıĲİȡİȠȪȑįȡĮıȘȢĲȠȣțȡȐıʌİįȠȣțĮȚĲȠȣ
ȡİȓșȡȠȣ

-

ǾİȡȖĮıȓĮțĮĲĮıțİȣȒȢțĮȚȤȡȒıȘȢĲȦȞĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞȟȣȜȠĲȪʌȦȞȒȝİĲĮȜȜȠĲȪʌȦȞ

-

ǾİȡȖĮıȓĮĮʌȩȟİıȘȢĲȘȢıĲȡȫıȘȢȠįȠıĲȡȦıȓĮȢȖȚĮĲȘȞȑįȡĮıȘĲȦȞĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞİʌİȞįȣȝȑȞȦȞ
ĲȐĳȡȦȞ

-

ǾĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȩıȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞİȝĳĮȞȓȗȠȣȞĳșȠȡȑȢțĮȚįİȞȖȓȞȠȞĲĮȚĮʌȠįİțĲȐĮʌȩĲȘȞǼʌȓȕȜİȥȘ
ʌȡȠȢİȞıȦȝȐĲȦıȘıĲȠȑȡȖȠ

-

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ șȑıȘ İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞĳȣıȚțȫȞȒȜĮĲȠȝȚțȒȢʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

-

ǾʌȡȠȝȒșİȚĮĲȦȞĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞȒȝȘȣȜȚțȫȞ

-

ǾȝİĲĮĳȠȡȐțĮȚʌȡȠıȦȡȚȞȒĮʌȠșȒțİȣıȒĲȠȣțȐșİȣȜȚțȠȪțĮȚıĲȠȚȤİȓȠȣıĲȠȑȡȖȠ

-

ǾİȞıȦȝȐĲȦıȘȒĮʌȜȐȤȡȒıȘțȐșİȣȜȚțȠȪıĲȠȑȡȖȠ

-

ǾĳșȠȡȐțĮȚĮʌȠȝİȓȦıȘĲȦȞȣȜȚțȫȞțĮȚȘĮʌȩıȕİıȘțĮȚȠȚıĲĮȜȓİȢĲȠȣİȟȠʌȜȚıȝȠȪ

-

ǾįȚȐșİıȘțĮȚĮʌĮıȤȩȜȘıȘĲȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪİȟȠʌȜȚıȝȠȪțĮȚȝȑıȦȞȖȚĮĲȘȞİțĲȑȜİıȘĲȦȞİȡȖĮıȚȫȞ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢȩȡȠȣȢĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢ

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞțĮȚĲȘȞȝİĲĮĳȠȡȐĲȠȣȢʌȡȠȢȠȡȚıĲȚțȒĮʌȩșİıȘ

-

ǾʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȩȜȦȞĲȦȞĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞįȠțȚȝȫȞİȜȑȖȤȦȞțȜʌȖȚĮĲȘȞİțĲȑȜİıȘĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ  İȐȞ
įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞȝȘıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢțĮĲȐĲȚȢįȠțȚȝȑȢțĮȚĲȠȣȢİȜȑȖȤȠȣȢ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮA
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚȣȖİȓĮȢĮıĳȐȜİȚĮȢțĮȚʌȡȠıĲĮıȓĮȢĲȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

AīİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ  ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȠȚįİİȡȖĮȗȩȝİȞȠȚșĮİȓȞĮȚİĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚȝİĲĮțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮȂȑıĮǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȂǹȆ 
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼǻǿȆǹǻȠȚț ĭǼȀ Ǻ¶-01-  țĮȚ īīǻǼǻǿȆǹǻȠȚț ĭǼȀ
Ǻ¶-01-2001).
ȅȚĮȞĮĳȠȡȑȢİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞĮʌĮȚĲȒıİȦȞĮȞȐıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘİȡȖĮıȓĮİȓȞĮȚİȞįİȚțĲȚțȑȢ

AȂȑĲȡĮȣȖİȓĮȢțĮȚĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȈİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘșĮİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚĲĮʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮıĲȠȈȤȑįȚȠǹıĳȐȜİȚĮȢ- ȊȖİȓĮȢ ȈǹȊ ĲȠȣȑȡȖȠȣ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ – ȁȚșȠıĲȡȫıİȚȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲİȚȫȞ
Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-05-02-02-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȩ,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52070

©

Ǽȁȅȉ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-02-00:2018

ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ........................................................................................................................................... 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ............................................................................................................. 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ .................................................................................................................................. 6

3.2

ȉİȤȞȚțȠȓ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ .................................................................................................. 6

3.3

ȀİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ , ʌȜȓȞșȠȚ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ ...................................................................................... 6

3.4

ĭȣıȚțȑȢ ȆȜȐțİȢ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ ........................................................................................................... 6

4

EȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ ........................................................................................................................ 7

4.1

īİȞȚțȐ .................................................................................................................................................... 7

4.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ............................................................................................................................................ 7

5

ȂȑșȠįȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ........................................................................................................................... 8

5.1

īİȞȚțȐ .................................................................................................................................................... 8

5.2

«ȀȠȜȣȝȕȘĲȒ» ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ................................................................................................................. 9

5.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ «İȞ ȟȘȡȫ» ..................................................................................................................... 10

6

ȆȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ................................................................................................................................ 11

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ......................................................................................................................... 12

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ (ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ) ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ .............. 13
ǹ.1

īİȞȚțȐ .................................................................................................................................................. 13

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ..................................................................................................................... 13
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 14

3

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-02-00:2018

52071

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52072

©

Ǽȁȅȉ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-02-00:2018

ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ – ȜȚșȠıĲȡȫıİȚȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲİȚȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ įĮʌȑįȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ, ȩʌȦȢ ʌȜĮĲİȚȫȞ, ʌİȗȠįȡȩȝȦȞ, ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ, ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ țĲȚȡȓȦȞ, țĲȜ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1339

ȆȜȐțİȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -Concrete paving flags - Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 13369

ȀȠȚȞȠȓ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ -- Common
rules for precast concrete products

Ǽȁȅȉ EN 1338

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Concrete
paving blocks - Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1344

ȀİȡĮȝȚțȐ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Clay pavers Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1341

ȆȜȐțİȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ
ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Slabs of natural stone for external paving - Requirements
and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1342

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ - Setts of natural stone for external paving - Requirements
and test methods-

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ -- Production and
transport concrete in situ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00 ǻȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ -- Concrete casting
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00 īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ -- General excavations for
Road and Hydraulic works
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00 ȈĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ -- Road pavement
layers with unbound aggregates
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ.

3.1 ȉıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ (ʌȜȐțİȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȑȢ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ (50 x 50 cm) ıİ Ȝİȣțȩ
ȤȡȫȝĮ Ȓ ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ ȞȑȠȣ ĲȪʌȠȣ ȝİ ĮȞȐȖȜȣĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȝİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ
ȤȡȫȝĮĲĮ Ȓ ȕȠĲıĮȜȩʌȜĮțİȢ. ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȩʌȦȢ 30 x 30 cm țĮȚ 40 x 40 cm, İȞȫ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ ʌȠȚțȓȜİȚ Įʌȩ 2,5
ȑȦȢ 5 cm. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ İȣȡȦʌĮȧțȩ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1339, ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȦȞ
ʌȜĮțȫȞ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ, įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1 ȝȑĲȡȠ țĮȚ İʌȓıȘȢ İȐȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ įȚĮȚȡİșİȓ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 4.
EȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȝİ țȓȞȘıȘ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ, ʌ.Ȥ. ȝȠȞȠʌȐĲȚĮ, ȤȫȡȠȣȢ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, įȡȩȝȠȣȢ, ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠȝȠȣȢ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠȕȐșȡȦȞ
țĮȚ ȜȚȝȑȞȦȞ), ĲĮ ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȕİȞȗȓȞȘȢ.

3.2 ȉİȤȞȚțȠȓ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ
ȅȚ ĲİȤȞȘĲȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ İȓȞĮȚ ıȣȝʌĮȖȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ıȤȒȝĮĲĮ țĮȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȝİȖȐȜȘȢ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ ȤȡȦȝȐĲȦȞ, țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1338 ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ȝȒțȠȢ ĲȠȣȢ įȚĮȚȡȠȪȝİȞȠ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ 4.
ȁȩȖȦ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣȜȚțȩ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ȠȤȒȝĮĲĮ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ȕĮȡȑĮ (ʌ.Ȥ.
ıĲĮșȝȠȓ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ, ȤȫȡȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ, ȤȫȡȠȚ ıĲȐșȝİȣıȘȢ).
ȈĲȠ İȝʌȩȡȚȠ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ (ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ, ĲȘȞ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĲȜ).
ȅȚ ıȣȞȘșȑıĲİȡȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲİȤȞȘĲȫȞ țȣȕȩȜȚșȦȞ İȓȞĮȚ:
-ȀȠȚȞȠȓ ʌĮȡĮȜȜȘȜİʌȓʌİįȠȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ țȐĲȠȥȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒȝĮĲȠȢ:
(ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȣșİȓİȢ ıİȚȡȑȢ ȝİ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ Ȓ ıİ ȝȠȡĳȒ «ȥĮȡȠțȩțĮȜȠȣ».)
-ȀȣȕȩȜȚșȠȚ țȐĲȠȥȘȢ ȝȘ țĮȞȠȞȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. țĮȝʌȪȜȠȣ) ıȤȒȝĮĲȠȢ:
(ȉȠ ıȤȒȝĮ ĲȘȢ țȐĲȠȥȒȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ȞĮ ıȣȞĮȡȝȩȗİȚ ĲȠ
ȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓȠ ȝİ ĲȠ ȐȜȜȠ.)
ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ʌİȗȫȞ, ȤȡȒıȘ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ, ʌ.Ȥ. ȝȠȞȠʌȐĲȚĮ, ȤȫȡȠȣȢ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, įȡȩȝȠȣȢ, ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠȝȠȣȢ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠȕȐșȡȦȞ
țĮȚ ȜȚȝȑȞȦȞ), ĲĮ ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȕİȞȗȓȞȘȢ.

3.3 ȀİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ , ʌȜȓȞșȠȚ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1344, İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țİȡĮȝȚțȩ ȣȜȚțȩ (klinker)
ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȤȘȝȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ, ʌĮȖİĲȩ țĲȜ..

3.4 ĭȣıȚțȑȢ ȆȜȐțİȢ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ
ȅȚ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341) țĮȚ ĳȣıȚțȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1342) țĮȞȠȞȚțȠȪ Ȓ ĮțĮȞȩȞȚıĲȠȣ
ıȤȒȝĮĲȠȢ (Įʌȩ ȝȐȡȝĮȡȠ, ıȤȚıĲȩȜȚșȠ, ȖȡĮȞȓĲȘ, ĮıȕİıĲȩȜȚșȠ, ȥĮȝȝȓĲȘ, ț.Ȝʌ..), ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮȚıșȘĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȝİ
ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ. ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ İʌȓıĲȡȦıȘ įĮʌȑįȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȝʌȠȡȠȪȞ
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ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ȠȤȒȝĮĲĮ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ȕĮȡȑĮ, ĮĳȠȪ ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ǹ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341.

4

EȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ

ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ,
ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ, ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ, ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ıİ ȤȘȝȚțȑȢ
įȡȐıİȚȢ). Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1 īİȞȚțȐ
Į. ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȐ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ ȝİĲȐ ʌȡȠıȠȤȒȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ĳșȠȡȫȞ, ıĲȡİȕȜȫıİȦȞ ț.Ȝʌ. ȗȘȝȚȫȞ, țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȠ ȤȫȡȠ ĮʌȩșİıȘȢ ıİ
ıĲȠȚȕĮıȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ȡȪʌĮȞıȘȢ.
ȕ. īȚĮ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ ȣȜȚțȐ:
x

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (Ȓ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) ȑįȡĮıȘȢ.

x

ǱȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȪ
ıĲİȡİȠȪ İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ «İȞ ȟȘȡȫ» ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.

x

ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ: İȓĲİ
ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ, İȓĲİ ĲİȤȞȚțȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ, İȓĲİ țİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, ʌȜȓȞșȠȚ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ,
İȓĲİ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ.

x

ǱȝȝȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ «İȞ ȟȘȡȫ» ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.

4.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.2.1 ȈțȣȡȩįİȝĮ
ȉȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ, ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ, șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00. Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ, (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ǹ.2 ĲȠȣ
ʌȡȠıĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǹ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341) șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ..țĮȚ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341 (ȝȑșȠįȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ)).
4.2.2 ǱȝȝȠȢ
Ǿ ȐȝȝȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ «İȞ ȟȘȡȫ» ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑıȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242ǹįȡĮȞȒ ȖȚĮ ȕȐıİȚȢ țĮȚ ȣʌȠȕȐıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ
Ȓ ȝȘ ) Ȓ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12620(ǹįȡĮȞȒ ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ).
4.2.3 ȉıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ
ȅȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ
ȖİȞȚțȐ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ǼȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1339. ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ İȞįȚĮĳȑȡİȚ Ș
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ,
ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ țĮȚ ıĲȘȞ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 5 «ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ» țĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 6 «ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1339». Ȉİ
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țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13369 (ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ).
4.2.4 ȉİȤȞȘĲȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ
ȅȚ ĲİȤȞȘĲȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ǼȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1338, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2.1. ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ
İȞįȚĮĳȑȡİȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țȣȕȩȜȚșȦȞ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ,
ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ, ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ, ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĲȘȞ ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ. , ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
Ȁİĳ. 5:ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 6: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1338 Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13369.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.5 ȀİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, ʌȜȓȞșȠȚ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țİȡĮȝȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1344 . ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2.1.
4.2.6 ĭȣıȚțȑȢ ȆȜȐțİȢ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1341 ȖȚĮ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1342, ȖȚĮ
ĳȣıȚțȠȪȢ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ. ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2.1.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ İʌȓıȘȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ. ȅȚ ĲȚȝȑȢ
ĮȣĲȑȢ İȝʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘ «įȒȜȦıȘ İʌȓįȠıȘȢ».
ȉȑȜȠȢ, ĮȞ Ș ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȤȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ,
ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1341 ȖȚĮ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
1342, ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ.
-Ǿ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİȚ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹ2 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǹ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341 țĮȚ
ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ ǹ.2 ĮȣĲȠȪ

5

ȂȑșȠįȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ,
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (Ȓ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ șȡĮȣıĲȩ ȣȜȚțȩ, șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȪ ıĲİȡİȠȪ
İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİȝĮ, șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ: Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-01-01-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ĲȪʌȠȢ, ıȤȒȝĮ, ȤȡȫȝĮ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ) ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȓıĲȡȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȫȞ (İȣșȪȖȡĮȝȝȘ, țĮȝʌȣȜȩȖȡĮȝȝȘ, ıİ ȝȠȡĳȒ
«ȥĮȡȠțȩțĮȜȠȣ» țĲȜ.) șĮ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, Ȓ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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Ȉİ șȑıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ Ȓ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, Ș
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȡȠȤȩ țȠʌȒȢ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ).
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝȠȞȐįĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ȓ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ıĲȘȞ șȑıȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ. Ǿ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ȝİ
ʌİȡȠȞȠĳȩȡĮ ȠȤȒȝĮĲĮ Ȓ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĳșȠȡȑȢ.
ȅȚ ȝȑșȠįȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.

5.2 «ȀȠȜȣȝȕȘĲȒ» ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡȝȠıĲİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩȜȦȞ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ (ʌȜȐțİȢ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ĳȣıȚțȠȓ ȜȓșȠȚ țĲȜ.).
Ǽʌȓ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡİȝȕȠȜȒ ıĲȡȫıȘȢ ȚıȤȣȡȠȪ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝİ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ, ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȜ., İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȚįȚțȒ ĮțȡȣȜȚțȒ țȩȜȜĮ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.
Ǿ ʌȜȐțĮ įĮʌȑįȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C12/15 țĮȚ șĮ İįȡȐȗİĲĮȚ
ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ İʌȓ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șȡĮȣıĲȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ İțȐıĲȠĲİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 10 cm. ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ įȑȤİĲĮȚ İțĲȩȢ Įʌȩ ʌİȗȠȪȢ țĮȚ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȝİ įȠȝȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ. ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ
țȜȓıİȚȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚıĲȡȦȝȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ
įĮʌȑįȠȣ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ʌİȗȫȞ, ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĲȜ.) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚıĲȡȦȝȑȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮıțȠȪȞĲĮȚ, șĮ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ:
x ʌȐȤȠȢ, ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) șȡĮȣıĲȠȪ ȣȜȚțȠȪ
x ʌȐȤȠȢ țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ
x ȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.
Ȉİ ȩ,ĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ, șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ, Ȓ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉȠ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ, ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȡțİĲȐ ıȣȞİțĲȚțȩ ȝİ ȝȚțȡȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ (ȝİ țĮĲȐ ȝȐȗĮ ȜȩȖȠ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲıȚȝȑȞĲȠ ĲȠ
ʌȠȜȪ 0,40). Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ ıİ ĲıȚȝȑȞĲȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 650 kg ĮȞȐ
1 m3 ȟȘȡȐȢ ȐȝȝȠȣ.
ȉȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 2 ȑȦȢ 2,5 cm țĮĲȐ
ȝȑȖȚıĲȠ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ, Ș İȞȚĮȓĮ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșȝȘ ĲȘȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠ
ʌȠȜȪ țĮĲȐ 2 – 3 ıİȚȡȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚĲȫȞ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȝİȚȫȞİĲĮȚ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȜȩȖȦ ȟȒȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ.
ȀȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ ȝİ İȜĮĳȡȐ įȩȞȘıȘ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ țȐșİ ıİȚȡȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȚȑȗİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ȚıȠʌİįȦșİȓ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ ʌȒȤȘ
İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȣ ȝİ ĮȜĳȐįȚ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ĮȡȝȠȓ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ ıİȚȡȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ 10 ȑȦȢ 20 mm, İȞȫ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
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țĮȝʌȣȜȩȖȡĮȝȝȦȞ ıİȚȡȫȞ, ȠȚ ĮȡȝȠȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ. Ȉİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ.
İʌȓıĲȡȦıȘ ȝİ țİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȓȞșȠȣȢ), ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ (ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ
ĲȦȞ 3 ȑȦȢ 8 mm). ǵȜȠȚ ȠȚ ĮȡȝȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ İȚįȚțȠȪȢ ȖȚĮ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĮȡȝȫȞ. Ǽĳǯ ȩıȠȞ Ș ıȤȘȝĮĲȚțȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ țĮȚ Ș įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ȝȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĮȡȝȫȞ, ĮȣĲȠȓ șĮ ʌĮȡĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȒ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȪȞįİıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ, İȓĲİ ȠȚ ĮȡȝȠȓ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȝİ ʌĮȤȪȡȡİȣıĲȠ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ȝİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
İȚıȤȦȡİȓ ȝȑıĮ ıĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ĮĳȠȪ ĮĳĮȚȡİșİȓ Ș ʌİȡȓııİȚȐ ĲȘȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ȝİ Ȟİȡȩ. ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮĲĮțĮșȓıİȚ ȝȑıĮ ıĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ, İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȑȜȠȢ, ȝİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ, Ș İʌȚıĲȡȦȝȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıțȜȘȡȒȢ ȕȠȪȡĲıĮȢ țĮȚ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

5.3 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ «İȞ ȟȘȡȫ»
Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ ȝʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ İĳĮȡȝȠıĲİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩȜȦȞ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ǹȡȤȚțȐ șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝȚĮ ıĲȡȫıȘ ȑįȡĮıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ Įʌȩ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ Ȓ ȐȠʌȜȠ
(ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ) ıțȣȡȩįİȝĮ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ «țȠȜȣȝȕȘĲȒȢ» ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, Ȓ Įʌȩ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ șȡĮȣıĲȩ ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠ. ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ
ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚıĲȡȦȝȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȑįȡĮıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ, ıĲȘȞ ʌİȡȓȝİĲȡȠ ĲȘȢ ʌȡȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȑȞĮ
ıĲİȡİȩ İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ Įʌȩ İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ĲİȤȞȘĲȫȞ Ȓ ĳȣıȚțȫȞ
țȣȕȩȜȚșȦȞ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ, İʌȓ ĲȘȢ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ Ș ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐȝȝȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȝİĲȐ ĲȘ
ıȣȝʌȪțȞȦıȒ ĲȘȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȠ ʌȐȤȠȢ 5 cm ʌİȡȓʌȠȣ.
īȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȑȞĮ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȒ ĲȘȢ șĮ
įȚİȟȐȖİĲĮȚ țĮĲȐ ȜȦȡȓįİȢ. īȚ’ ĮȣĲȩ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ȝİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ ȟȪȜȚȞİȢ įȠțȓįİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (5 cm) țĮȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ įȠțȓįȦȞ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ Ș ȐȝȝȠȢ țĮȚ
ıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠ İʌȚșȣȝȘĲȩ ʌȐȤȠȢ. ȂİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ İȞȩȢ ĮȡȚșȝȠȪ įȚĮįȠȤȚțȫȞ
ȜȦȡȓįȦȞ, ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȠțȓįİȢ țĮȚ ĲȠ țİȞȩ ʌȠȣ ĮʌȠȝȑȞİȚ, ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝİ ȐȝȝȠ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ, Ș İȞȚĮȓĮ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșȝȘ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ șĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐȝȝȠȣ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ʌİȗȫȞ, ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĲȜ.) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚıĲȡȦȝȑȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮıțȠȪȞĲĮȚ, șĮ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ:
x ʌȐȤȠȢ, ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) șȡĮȣıĲȠȪ
ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠȣ
x ʌȐȤȠȢ țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ
x ȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.
Ȉİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ, șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ Ȓ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ȀȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐȝȝȠȣ ȝİ İȜĮĳȡȐ įȩȞȘıȘ țĮȚ țȐșİ ıİȚȡȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ ȞĮ ȚıȠʌİįȦșİȓ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ ʌȒȤȘ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȣ ȝİ ĮȜĳȐįȚ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐȝȝȠȣ (ıİ ĮʌȜȒ ʌĮȡȐșİıȘ Ȓ ıİ
įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȪȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪȢ) șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ĮȡȝȠȓ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮĲȐ
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ ıİȚȡȑȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ 5 ȑȦȢ 10 mm. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ĮȡȝȫȞ ȝİ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ, ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ (ȝȑȤȡȚ 20 mm).
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡȝȫȞ ȝİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȐȝȝȠ, Ș İȡȖĮıȓĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x ǼʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ Ȓ ȐȝȝȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ, ȝİ İʌȚʌȜȑȠȞ įȩȞȘıȘ
ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ ıĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ įȠȞȘĲȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ, İȚıȤȦȡİȓ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
ĮȡȝȫȞ.
x ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮĲĮțĮșȓıİȚ ȝȑıĮ ıĲȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ, İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
ȝȑȤȡȚ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ, Ș İʌȚıĲȡȦȝȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓııİȚĮ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ țĮȚ
ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
‘ǵȜȠȚ ȠȚ ĮȡȝȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ İȚįȚțȠȪȢ ȖȚĮ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĮȡȝȫȞ.
ǵĲĮȞ Ș ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ĮȡȝȠȓ ȝʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ʌĮȡĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȒ ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ.

6

ȆȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00.
x ǲȜİȖȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (Ȓ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ șȡĮȣıĲȩ ȣȜȚțȩ, ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00.
x ǲȜİȖȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ĲȠȣ
ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȪ ıĲİȡİȠȪ İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ ȝİ ȑȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİȝĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 01-01-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00,.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
x ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĳșȠȡȑȢ (ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ, șȡĮȪıİȚȢ țȜʌ.) ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ, Ȓ ȜȩȖȦ ĮĲİȜİȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ȣȜȚțȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ
ĳȣıȚțȠȓ ȜȓșȠȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ, șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ - ȜȚșȠıĲȡȫıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȣȥȠȝİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ – ȜȚșȠıĲȡȫıİȦȞ,
ȫıĲİ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ȝȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ ıĲȐșȝȘ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
įȚİȪșȣȞıȘ, ĮȞȐ ĲȝȒȝĮ ȝȒțȠȣȢ 6,0 m ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 15 mm.
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©
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ șĮ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ [m²] ʌȜȒȡȦȢ
ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ȣȜȚțȠȪ ȑįȡĮıȘȢ (șȡĮȣıĲȩ ȣȜȚțȩ Ȓ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ). ȉȠ ȣȜȚțȩ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ (ʌȜȐțİȢ, țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ĳȣıȚțȠȓ ȜȓșȠȚ țĲȜ.), țĮȚ ĲȘȞ ȝȑșȠįȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ
(«țȠȜȣȝȕȘĲȒ» Ȓ «İȞ ȟȘȡȫ»), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȓıĲȡȦıȘ įĮʌȑįȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ, ȩʌȦȢ ʌȜĮĲİȚȫȞ, ʌİȗȠįȡȩȝȦȞ, ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ, ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ țĲȚȡȓȦȞ, țĲȜ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
(ʌȜĮțȫȞ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ țĲȜ.) ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.

x

Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ Ȓ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȜȩȖȦ İȜĮĲĲȦȝȐĲȦȞ.

x

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.

x

Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ țĮȚ Ș ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ ĮȣĲȫȞ ȝİ ĲȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x

12

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǹ.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Ǽȁȅȉ ǼN 1926
ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ȝȠȞȠĮȟȠȞȚțȒ șȜȓȥȘ -- Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength
[2] Ǽȁȅȉ EN 12372 ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐȝȥȘ
ȣʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ -- Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[3] Ǽȁȅȉ EN 13755 ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ
ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȒ ʌȓİıȘ -- Natural stone test methods - Determination of water absorption at
atmospheric pressure
[4] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1936
ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ
ĳĮȚȞȠȝȑȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȠȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȞȠȚțĲȠȪ ʌȠȡȫįȠȣȢ -- Natural stone test methods Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity
[5] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14157 ĭȣıȚțȠȓ ȜȓșȠȚ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ ĮʌȩĲȡȚȥȘ -- Natural stones Determination of abrasion resistance
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ICS: 93.080.10

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-04-00

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǾȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ ȠįȫȞ
Road sound barriers

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 6
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-04-00:2018

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-05-02-04-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-04-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǾȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ ȠįȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȝİȓȦıȘȢ șȠȡȪȕȠȣ ȠįȚțȒȢ Ȓ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȒȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ȘȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ), ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14388

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȝİȓȦıȘȢ șȠȡȪȕȠȣ Įʌȩ ȠįȚțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -- Road
traffic noise reducing devices - Specifications

Ǽȁȅȉ ǼN 1793-1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȝİȓȦıȘȢ șoȡȪȕoȣ oįȚțȒȢ țȣțȜoĳoȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ İʌȓįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǼȞįȠȖİȞȒ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȘȤȠĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ -- Road traffic noise reducing devices - Test method for
determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of
sound absorption under diffuse sound field conditions

Ǽȁȅȉ EN 1793-2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȝİȓȦıȘȢ șoȡȪȕoȣ oįȚțȒȢ țȣțȜoĳoȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ İʌȓįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǼȞįȠȖİȞȒ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ ĮİȡȩĳİȡĲȠȣ ȒȤȠȣ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ įȚȐȤȣĲȠȣ ȘȤȘĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ -Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound
insulation under diffuse sound field conditions

Ǽȁȅȉ EN 1794-1

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȝİȓȦıȘȢ șoȡȪȕoȣ oįȚțȒȢ țȣțȜoĳoȡȓĮȢ - MȘ-ĮțoȣıĲȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ
- MȑȡoȢ 1: MȘxĮvȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ -- Road traffic
noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical
performance and stability requirements

Ǽȁȅȉ EN 1794-2

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȝİȓȦıȘȢ șoȡȪȕoȣ oįȚțȒȢ țȣțȜoĳoȡȓĮȢ - MȘ-ĮțoȣıĲȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ
- MȑȡoȢ 2: īİvȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘv ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ Ĳo ʌİȡȚȕȐȜȜov -- Road
traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General
safety and environmental requirements

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206

ȈțȣȡȩįİȝĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȚįȩıİȚȢ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ -Concrete - Specification, performance, production and conformity

Ǽȁȅȉ EN ISO 1182

ǻȠțȚȝȑȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıİ ĳȦĲȚȐ ȖȚĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǻȠțȚȝȒ ĮțĮȣıĲȩĲȘĲĮȢ -Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȝİ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȩ İȞ șİȡȝȫ İĲȠȓȝȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ
ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȫȞ -- Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 178

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȐȝȥȘȢ -- Plastics - Determination of
flexural properties

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 527

ȈİȚȡȐ ʌȡȠĲȪʌȦȞ - ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ -Plastics - Determination of tensile properties

Ǽȁȅȉ EN 10346

ǼʌȚțĮȜȣȝȝȑȞĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮĲȑĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ıȣȞİȤȠȪȢ İȝȕȐʌĲȚıȘȢ İȞ șİȡȝȫ
ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ -- Continuously hot-dip
coated steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

Ǽȁȅȉ EN 10169

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮĲȑĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝİ ȠȡȖĮȞȚțȒ ıȣȞİȤȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ȡȩȜȠȣ - TİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ --Continuously
organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery
conditions

Ǽȁȅȉ EN ISO 62

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ -- Plastics Determination of water absorption

Ǽȁȅȉ EN ISO 306

ȆȜĮıĲȚțȐ - ĬİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ȝĮȜĮțȫȝĮĲȠȢ Vicat (VST) -- Plastics - Thermoplastic materials Determination of Vicat softening temperature (VST)

Ǽȁȅȉ EN ISO 13468-1

ȆȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĳȦĲȩȢ ıİ
įȚĮĳĮȞȒ ȣȜȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 1: ǵȡȖĮȞȠ ĮʌȜȒȢ įȑıȝȘȢ -- Plastics - Determination
of total luminous transmittance of transparent materials - Part 1: Singlebeam instrument

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 3506-1

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȫȞ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ȂȑȡȠȢ 1: ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ -- Mechanical properties of corrosionresistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12944-5

ȋȡȫȝĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȝİ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȤȡȦȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȤȡȦȝȐĲȦȞ –- Paints and
varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems - Part 5: Protective paint systems

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 179-1

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ įȠțȚȝȒȢ țȡȠȪıȘȢ Charpy - ȂȑȡȠȢ 1 :
ǻȠțȚȝȒ țȡȠȪıȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȠȡȖȐȞȠȣ -- Plastics - Determination of
Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test-

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025

ȈİȚȡȐ ʌȡȠĲȪʌȦȞ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡȝȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ -- Hot
rolled products of structural steels

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14388, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14389, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1793, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1794.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14388 «ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȝİȓȦıȘȢ șȠȡȪȕȠȣ Įʌȩ ȠįȚțȒ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ».
ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȘȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.
ǵĲĮȞ ĮȣĲȐ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȩĲİ ȠȚ İʌȚįȩıİȚȢ ĲȠȣȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ
įȠțȚȝȑȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14388, ʌȠȣ İțĲİȜİȓ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.
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ȉĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȘȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ ȝİ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ȠįȘȖȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ
ȣʌȠȕȐȜİȚ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10
İĲȫȞ, Ȓ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȘȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȒȤȠȣ țĮȚ Ș ȝȠȞȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ
ĮİȡȠȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ȒȤȠȣ (ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 4 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14388), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȐ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȝȑĲȡĮ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ȑȞĮȞĲȚ
ĳșȠȡȫȞ, ıĲȡİȕȜȫıİȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȗȘȝȚȫȞ. ǹȣĲȐ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȠ ȤȫȡȠ ȝİ ĮʌȩșİıȘ ıİ
ıĲȠȚȕĮıȓİȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȝȑĲȡĮ ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ȡȪʌĮȞıȘȢ.
Ȉİ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĲİȪȤȘ įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ
ȞȠȝȠșİıȓĮ. ǹȣĲȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ, ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ ĮȞĲȚșȠȡȣȕȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲĮ
İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
Į. ȆİĲȐıȝĮĲĮ
 ȋĮȜȪȕįȚȞĮ, țȠȓȜȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ, ȝİ įȚȐĲȡȘĲȘ ĲȘ ȝȚĮ Ȓ țĮȚ ĲȚȢ įȣȠ ȩȥİȚȢ
 ǹȜȠȣȝȚȞȓȠȣ, țȠȓȜȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ, ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȚȐĲȡȘıȘ ıĲȘ ȝȚĮ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ įȣȠ ȩȥİȚȢ
 ȄȪȜȚȞĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ, ȩĲĮȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȞĮȡȡȚȤȩȝİȞȦȞ ĳȣĲȫȞ
ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıȤȐȡĮ Įʌȩ ȟȪȜȚȞĮ ʌȘȤȐțȚĮ ıĲȘ ȝȚĮ Ȓ țĮȚ
ıĲȚȢ įȣȠ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
 ȈȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳĮȞȒ Ȓ ĮįȚĮĳĮȞȒ, țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ Įʌȩ İȟİȜĮıȝȑȞĮ ȝİĲĮțȡȣȜȚțȐ Ȓ ʌȠȜȣțĮȡȕȠȞȚțȐ
ȣȜȚțȐ, ıȣȝʌĮȖȒ Ȓ ȝİ įȚȐĲȡȘĲĮ ȝȑȡȘ
 ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
ȕ. ȆȠȡȫįȘ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ țȠȓȜȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ
ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, Ȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, İĳȩıȠȞ ĲȠ ȑȞĮ İȟ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚȐĲȡȘĲȠ
Ȗ. ȆȜĮȓıȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ)
į. ȅȡșȠıĲȐĲİȢ Ȓ/ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ įȠțȠȓ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ Ȓ ıțȣȡȩįİȝĮ
İ. ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĲİȝĮȤȓȦȞ

4.2 ȆİĲȐıȝĮĲĮ
ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲĮ ʌİĲȐȝĮĲĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ A2 (DLĮ 4 – 7 dB) Ȓ ǹ3 (DLĮ 8 – 11 dB) țĮĲȐ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1793-1 țĮȚ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ B3 țĮĲȐ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1793-2 ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ĮİȡȩĳİȡĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ (DLR > 24 dB).
Ǿ ȐȝİıȘ ıȣȞȚıĲȫıĮ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĳȦĲİȚȞȒȢ ĮȞĲĮȞȐțȜĮıȘȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 10% ȣʌȩ
ȖȦȞȓĮ ʌȡȩıʌĲȦıȘȢ 60°, ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İțĲȣĳȜȦĲȚțȑȢ ĮȞĲĮȞĮțȜȐıİȚȢ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȠȜİȓȢ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǽ (Ǽ.3) ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1794-2.
Ǿ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ȝİ țȠȓȜȘ įȚĮĲȠȝȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ ȝȘ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ȩȝȕȡȚȦȞ
ȣįȐĲȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣȢ.
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ȉĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ȐțĮȣıĲĮ (ĲȘ ıȤİĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȡȓȗİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ) ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1182,
ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞĮ țĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓȝİȞȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ
ıȤİįȚĮıȝȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1794-1.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ĲĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ șȡĮȪıȘ țĮȚ ĳȦĲȚȐ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1794-2.
īȚĮ ĲȚȢ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐțĲȚȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, Ƞ
ȤȡȩȞȠȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12944-5,İȓȞĮȚ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 25 ȑĲȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǵȜȠȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țȜȓıȘ ĲȘȢ
ȠįȠȪ țĮȚ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ʌȠȚțȚȜȓĮ ȤȡȦȝȐĲȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȚȢ ĮȚıșȘĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȅ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ǵĲĮȞ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌȜĮȓıȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ĲȩĲİ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ
İȜĮıĲȚțȐ ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȒ ıĲİȡȑȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ Ȓ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ įȠțȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ) Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǹȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ, ȚıȤȪȠȣȞ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
Į. Ǿ įȠȝȒ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ Įʌȩ ĲȠ țȓȞįȣȞȠ ĲȘȢ İțĲȓȞĮȟȘȢ șȡĮȣıȝȐĲȦȞ
ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ (ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ) ĮȣĲȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1794-2
ȕ ȉĮ ȤĮȜȣȕįȚȞĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025) ĳȑȡȠȣȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ șİȡȝȩ
ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 275 g/m2, ʌȐȤȠȢ ʌİȡȓʌȠȣ 20 ȝ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 10346, Ȓ
Įʌȩ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 ȝ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 10169
Ȗ. ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ İȓȞĮȚ İȝʌȠĲȚıȝȑȞĮ țĮȚ țĮĲİȡȖĮıȝȑȞĮ İȞĲȩȢ țȜȚȕȐȞȠȣ ȝİ ĮȞȩȡȖĮȞĮ ȐȜĮĲĮ
ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ
ıȣȝʌĮȖȒ ȟȪȜȚȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ʌ.Ȥ. ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮȢ,
İȞȫ ıĲȘȞ ȩȥȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȘȖȒ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ įȚȤĲȣȦĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȞĮȡȡȚȤȩȝİȞȦȞ ĳȣĲȫȞ, İȞȫ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıȣȞİȤȑȢ ıĮȞȓįȦȝĮ ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘȝĮĲȚıșİȓ İȞȚĮȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ
į. ȉĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 70 ȝ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ
ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, Įʌȩ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ʌȠȪįȡİȢ ȤĮȝȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲȚȢ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ, İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞİȢ ȝİ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȑȢ ȝİșȩįȠȣȢ țĮȚ ʌȠȜȣȝİȡȚıȝȑȞİȢ ıİ ĳȠȪȡȞȠ
İ. ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ȘȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ (įȚĮĳĮȞȒ Ȓ ĮįȚĮĳĮȞȒ) șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ İȟȒȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ʌȠȣ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȝİșȩįȠȣȢ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ, ȦȢ İȟȒȢ:
x

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ĲȠȣ ȒȜȚȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ASTM D4329-05 (İțĲȩȢ ĮȞ ȑȤİȚ
İțįȠșİȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ)

x

ĭȦĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ (ȖȚĮ įȚĮĳĮȞȒ) ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13468-1

x

ǹȞĲȠȤȒ ıİ țȡȠȪıȘ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒ șȡĮȣıȝȐĲȦȞ, ȝİ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ:
 Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İȣțĮȝȥȓĮȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ ʌȜĮıĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ȝȩȞȦıȘȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 178
 Ǿ įȠțȚȝȒ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 527
 Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıİ țȡȠȪıȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 179-1
(ȝȑșȠįȠȢ Charpy)

x

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĳȦĲȚȐ, ȝİ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ:
 Ǿ ȝȑșȠįȠȢ Ǻ50, ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 306-Ǻ50
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 Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĳȦĲȚȐ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 1794-2:1998-10 attach. A
x

ȉȠ ĲİȜȚțȩ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ, ʌȠȣ
ȩȝȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 mm, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓȝİȞȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞİȝȠʌȓİıȘȢ
ıȤİįȚĮıȝȠȪ

x

ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ʌİĲȐıȝĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ ıİ țȠȚȞȩ ȠȡșȠıĲȐĲȘ Ȓ
ʌȜĮȓıȚȠ (Įʌȩ ȑȞĮ ȑȦȢ ĲȡȓĮ ĳȪȜȜĮ, ʌ.Ȥ. įȚȐĲȡȘĲȠ-ıȣȝʌĮȖȑȢ-įȚȐĲȡȘĲȠ), ȫıĲİ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
İțȐıĲȠĲİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȘȤȠĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ıĲ. ȉĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ȠʌȜȚıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
C30/37, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İʌĮȜİȓĳȠȞĲĮȚ ȝİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȞĲȚȖțȡȐĳȚĲȚ
ȗ. ȉĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĳȑȡȠȣȞ įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ (ĮȞȐȖȜȣĳĮ țȜʌ.), țĮȚ ȝȠȞĮįȚțȩ ĮȡȚșȝȩ
ıİȚȡȐȢ (serial number), İȣĮȞȐȖȞȦıĲȠ, ıİ ıȘȝİȓȠ ȝȘ ȠȡĮĲȩ ıĲȘȞ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ, İȞȫ ȩĲĮȞ Ƞ
ĮȡȚșȝȩ ıİȚȡȐȢ İȓȞĮȚ įȣıĮȞȐȖȞȦıĲȠȢ ĲȩĲİ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ
Ș. ȉĮ įȚĮĳĮȞȒ ʌİĲȐıȝĮĲĮ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘ ĳȦĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ȗȦȒ 10
İĲȫȞ.
ȉİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ įİ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ĮȚıșȘĲȚțȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ĳȑȡȠȣȞ țĮȚ ıĲȚȢ įȣȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚȡȡȣʌĮȞĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-03-00.

4.3 ǾȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ (ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1793-1). ȉĮ ȣȜȚțȐ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȞĮȜȜȠȓȦĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ıİ ȤȘȝȚțȐ țĮȚ ıĲȚȢ
țĮȚȡȚțȑȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ.
ȅ ȕĮșȝȩȢ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 0,2% țĮĲ’ ȩȖțȠ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
Ǽȁȅȉ EN ISO 62.

4.4 ȆȜĮȓıȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ȘȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ
ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ, șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȠȝȑȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ȝİ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ 1 ȑȦȢ 3 (ıİ ĲȠȝȒ) ĲİȝĮȤȓȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ țĮȚ 1 ȑȦȢ 2 ĲİȝĮȤȓȦȞ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ ĲȠȣ ȠȓțȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 70 ȝ Įʌȩ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ
ʌȠȪįȡİȢ ȤĮȝȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ, İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞİȢ ȝİ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȑȢ
ȝİșȩįȠȣȢ țĮȚ ʌȠȜȣȝİȡȚıȝȑȞİȢ ıİ ĳȠȪȡȞȠ.
ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ İȜĮıĲȚțȐ ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ.

4.5 ȅȡșȠıĲȐĲİȢ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ įȠțȠȓ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȅȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ țĮȚ ȠȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ įȠțȠȓ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ - ıİ ʌȡȩȕȠȜȠ ȝȠȡĳȒȢ ī) ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ įȚĮĲȠȝȒȢ Ǿ, įȚĮıĲȐıİȦȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ.
ȂȩȞȠ ĲĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ.
ȅȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ (Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ) ʌȠȣ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȖțȪȡȚĮ ʌĮțĲȦȝȑȞĮ ıİ ıțȣȡȩįİȝĮ, ĳȑȡȠȣȞ
ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩȝİȞȦȞ ȝİ ıĲĮĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ .
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-04-00:2018

52091

©

Ǽȁȅȉ

ȅȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȠțȠȓ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ İȞ șİȡȝȫ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
80 ȝ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461. ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮĳȒ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Ƞ țȪțȜȠȢ ȕĮĳȒȢ
İȓȞĮȚ Ƞ ȓįȚȠȢ ȝİ İțİȓȞȠȞ ĲȦȞ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ.
ȅȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȠțȠȓ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 80 ȝ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ İțİȓȞȘ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ.
ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ Ȓ įȚĮĲȡȒıİȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ (ĳȣȖȠțİȞĲȡȚțȩ Ȓ įȠȞȘĲȚțȩ)
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C30/37, țĮĲȐ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206. ȉȠ ıȤȒȝĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.
ȅ İȖțȐȡıȚȠȢ țĮȚ įȚĮȝȒțȘȢ ȠʌȜȚıȝȩȢ (țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ500C) ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ
ĲȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ.
ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [8]), ıİ ʌȠıȠıĲȩ 0,5% ĲȠȣ ʌȜȒșȠȣȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ
ȑȡȖȠ, țĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ıİ 2 ĲİȝȐȤȚĮ. ȅȚ ʌȡȠȢ įȠțȚȝȒ ʌȐııĮȜȠȚ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȣȤĮȓĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıțȠȝȚıșİȓ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

4.6 ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĲİȝĮȤȓȦȞ.
ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ (țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ țȜʌ.) İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ, ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461.
ȅȚ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ (țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ țȜʌ) ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 3506-1 & 2.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖĮȜȕĮȞȓıȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ.
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ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȘȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ CE, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14388, ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ĮȞĲȚșȠȡȣȕȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȘȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩıİȚ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ıȪȞįİıȘȢ
țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȝȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ țĮȚ ȝİ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ.
ȉȣȤȩȞ ĳșȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȦȞ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ țĮȚ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ (ıʌĮıȓȝĮĲĮ, ȡĮȖȓıȝĮĲĮ țȜʌ.)
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚįȚȩȡșȦıȘ Ȓ/ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ȝİ įĮʌȐȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ,
İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ țȡȓȞİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮʌȠıĲȐĲİȢ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȟİȞİȓ ĳșȠȡȑȢ ıĲȚȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ), ȫıĲİ ĲĮ ĲİȝȐȤȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ
ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ Ȓ ȝİ ĲĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ȝȑȡȘ ĲȠȣ ȝȑıȠȣ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ.
ǵȜĮ ĲĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ, Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ țĮȚ ıȣȞșİĲȚțȐ İʌİȞįȪȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
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ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ ȝİ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıĲȐșȝȘ țĮȚ
ıĲȚȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠįȘȖȠȓ (ʌĮĲȡȩȞ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȪșȝȚıȘ
ĲȦȞ ʌİȡȚțȠȤȜȓȦȞ țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘȢ, țĮȚ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 cm Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ, ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ șȑıȘ țĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ
ĮȣĲȫȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǵĲĮȞ ȠȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȐțĲȦıȘ, įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȠʌȑȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ĮȞȐȜȠȖȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĲȠȣȢ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ. ȅȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȒ ĲȠȣȢ, ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ, ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘ țĮȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮʌȩıĲĮıȘȢ.
ȅ ıȤİįȚĮıȝȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ įİȞ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 ȦȡȫȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ȝİ ıțȣȡȩįİȝĮ ıĲȘ įȚĮȞȠȚȖȝȑȞȘ ȠʌȒ.
ȉĮ ʌİĲȐıȝĮĲĮ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ), İȓĲİ ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ, İȓĲİ İȞĲȩȢ ʌȜĮȚıȓȦȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȝİ İĳĮȡȝȠȖȒ İȜĮıĲȚțȫȞ ʌĮȡİȝȕȜȘȝȐĲȦȞ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ İʌĮĳȒȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲİȡȑȦıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ Ȓ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țİȞĲȡȚțȐ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ. ǵĲĮȞ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ
ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȚȢ ȝȑȖȚıĲİȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ
ĮʌȩțȜȚıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ įȣȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ), Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ ȝİ
įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ ȞȑȠ ʌȑĲĮıȝĮ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ȝȒțȠȣȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ,
țĮĲĮıțİȣȐȗİȚ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ĲȡİȚȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ țĮȚ įȣȠ ʌİĲȐıȝĮĲĮ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ș
ȊʌȘȡİıȓĮ ȞĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȠ ĮȚıșȘĲȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ. ǼĳȩıȠȞ ĲȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
(ȝİ ȩʌȠȚİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ), ĲȩĲİ ĮȣĲȩ İȞıȦȝĮĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȉĮ ȘȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ İĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩĲȚ:
Į.

ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ)

ȕ.

ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

Ȗ.

ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ
ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȘȞ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

į.

ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ) țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

İ.

ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓįȠıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ) țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

ıĲ.

ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, Ȓ ıĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ, Ȓ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ İȝʌȠȡȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ (ȤȪįȘȞ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ)

ȗ.

ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ıȒȝĮȞıȘȢ CE țĮȚ ıĲȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐıİȚ, Ȓ ȞĮ İʌȚıțİȣȐıİȚ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȞȑȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȤȦȡȓȢ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȠȚȤİȓȠ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ȑȜİȖȤȠȚ:
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1

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1

2

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȡȚșȝȫȞ ıİȚȡȐȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

3

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țȠȓȜȦȞ įȚĮĲȠȝȫȞ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ
ȩȝȕȡȚȦȞ ȣįȐĲȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣȢ

4

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ȖȚĮ İțįȠȡȑȢ, ȡȦȖȝĮĲȫıİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ĮĲȑȜİȚİȢ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ. ȅȚ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ,
ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ įȓȞİȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌȚįȚȩȡșȦıȘȢ ĲȠȣȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ

5

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ:
 ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ȝȒțȠȣȢ ĲȦȞ įȚĮȖȦȞȓȦȞ ĲȘȢ, țĮȚ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȩıȦȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȝȘțȫȞ ĲȦȞ įȚĮȖȦȞȓȦȞ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ > 1,5 cm
 ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, țĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȩıȦȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
țȠȚȜȫȝĮĲĮ ȝİȖȑșȠȣȢ > 1 cm, ʌȠȣ ȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȝİ İȣșȪȖȡĮȝȝȠ ʌȒȤȘ ȝȒțȠȣȢ 1,5 m
 ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ĮȞĲȚȡȡȣʌĮȞĲȚțȒȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȠȚțȓĮȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-03-00
 ǲȜİȖȤȠȢ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮȞĲȚȖțȡȐĳȚĲȚ țĮĲȐ TP AGS- Beton (TL/TP – ING, ȂȑȡȠȢ 3 ȉȝȒȝĮ 2)

6

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ:
 İȓȞĮȚ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
 įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ʌȡȩıșİĲİȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ
 įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ ıĲȘ ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ

7

ǲȜİȖȤȠȢ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ ȩĲȚ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ İȝĳĮȞȠȪȢ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 cm Įʌȩ ĲȠ ȐȞȦ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ

8

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ȝȒțȠȣȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ

9

ǲȜİȖȤȠȢ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ ȩĲȚ ȑȤİȚ țĮĲĮĲİșİȓ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖĮȜȕĮȞȓıȝĮĲȠȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ

10

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȚıșȘĲȚțȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ĲİȝȐȤȚĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ĳȣıȚțȠȪ ĳȦĲȚıȝȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ (ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲİȜİȓȦȝĮ)

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĮȞĲȚșȠȡȣȕȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ (ȘȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ) İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ, ȝİ įȚȐțȡȚıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ĲȚȝȒ ȝȠȞȐįĮȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮȞȘȖȝȑȞĮ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡȖĮıȓĮ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, ıĲȘȞ
ĲȚȝȒ ȝȠȞȐįĮȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȩʌȦȢ:

x Ǿ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȣȤȩȞ ĳșȠȡȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ
ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ
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x Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ, ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ
x Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ)
İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ A
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

[1]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14389-1
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȝİȓȦıȘȢ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ȠįȚțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ - ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
İʌȚįȩıİȦȞ ȝĮțȡȐȢ įȚȐȡțİȚĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹțȠȣıĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Road traffic noise reducing
devices - Procedures for assessing long term performance - Part 1: Acoustical characteristics

[2]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14389-2
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȝİȓȦıȘȢ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ȠįȚțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ - ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
İʌȚįȩıİȦȞ ȝĮțȡȐȢ įȚȐȡțİȚĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȘ ĮțȠȣıĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Road traffic noise reducing
devices - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustical characteristics

[3]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 3506-2 ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȫȞ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ȂȑȡȠȢ 2: ȆİȡȚțȩȤȜȚĮ -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2:
Nuts

[4]

ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȤȐȜȣȕĮ - ǲȖȖȡĮĳĮ İȜȑȖȤȠȣ - ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10168
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ -- Steel products. Inspection documents. List of information and description

[5]

TP AGS- Beton - BASt – ȉİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȞĲȚȖțȡȐĳȚĲȚ

[6]

ASTM D4329-05

[7]

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-03-00

[8]

ȃȩȝȠȢ 4412/2016, «ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ
ȅįȘȖȓİȢ 2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ)». ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159

Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics
ǹȞĲȚȡȡȣʌĮȞĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ -- Antigraffiti coatings
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Rockfall protection barriers

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-07-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 εγκρίθηκε την
2017-12-06 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τα υλικά και τις
διαδικασίες εγκατάστασης των φραχτών απορρόφησης ενέργειας, ειδικών συστημάτων προστασίας πρανών
που αποσκοπούν στην διαφύλαξη κατάντι υποδομών .

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ETAG-027

Guideline for European Technical Approval of falling Rock Protection Kits.
Complete Certification -- Κατευθυντήρια οδηγία Ευρωπαϊκων Τεχνικών Εγκρίσεων
(ΕΤΕ), για συστήματα προστασίας από πτώσεις βράχων.

3. Όροι και ορισμοί
3.1 Γενική διάταξη συστήματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Η γενική διάταξη του συστήματος ανάσχεσης βροχοπτώσεων φαίνεται στα παρακάτω Σχήματα 1 και 2
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Σχήμα 1 - Πλευρική όψη

Σχήμα 2- Εμπρόσθια όψη
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχήμα 3- Πρόσοψη

Τα κατάντη καλώδια (downstream cables) θα εφαρμόζονται όταν προβλέπονται από τη μελέτη του έργου
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραγωγού του συστήματος.

Σχήμα 4 – Όψη από κατάντη

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΤΑG 027 (βλέπε Βιβλιογραφία), οι φράκτες ανάσχεσης
βραχοπτώσεων αποτελούν “σύστημα’’, αποτελούμενο από τα μέρη που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 - Βασικά μέρη του «Συστήματος’’ ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Βασικά
στοιχεία

Εξαρτήματα

Λειτουργία

Σύστημα
ανάσχεσης

Βασικό δίχτυ κατασκευασμένο από
συρματόσχοινα, σύρματα ή/και ράβδους
διαφόρων τύπων και υλικών (π.χ. δίχτυ
από συρματόσχοινα συνδεδεμένο με
σφικτήρες, δακτυλοειδή δίχτυα
συνδεδεμένα μεταξύ τους).

Δέχεται την άμεση πρόσκρουση της
πίπτουσας βραχομάζας,
παραμορφώνεται ελαστικά ή/και
πλαστικά, μεταφέρει τις τάσεις στους
συνδέσμους, το σύστημα στήριξης και
την θεμελίωση

Σύστημα
στήριξης

Στύλοι διαφόρων διατομών και μηκών
κατασκευασμένοι από διάφορα υλικά
(σωλήνες, διάφορα προφίλ) οι οποίοι στην
βάση τους μπορούν να φέρουν άρθρωση

Διατηρεί το σύστημα ανάσχεσης στην
θέση του. Μπορεί να είναι
συνδεδεμένο με το σύστημα
ανάσχεσης άμεσα ή μέσω συνδέσμων
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Βασικά
στοιχεία

Εξαρτήματα

Λειτουργία

Σύνδεσμοι

Συνδέουν τα συρματόσχοινα, τα σύρματα
ή/και τις ράβδους διαφόρων μορφών και
υλικών, τους σφικτήρες, τους κόμβους και
τις διατάξεις απορρόφησης ενέργειας
(στοιχεία τα οποία έχουν δυνατότητα
καταστροφής ενέργειας ή υφίστανται
καθορισμένη μετακίνηση όταν δέχονται
την επιβολή φορτίων)

Μεταδίδουν τις τάσεις στην θεμελίωση
κατά την πρόσκρουση της πίπτουσας
βραχομάζας και διατηρούν το σύστημα
ανάσχεσης στην θέση του.

Θεμελίωση

Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
ΕΤΕΠ.

Μεταφέρει τις δυνάμεις που
αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση
στο έδαφος.

Η κατηγορία του φράκτη θα πρέπει να επιλέγεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, κυρίως ελέγχοντας το
μεγαλύτερο εναπομείναν ύψος και τη μικρότερη μέγιστη επιμήκυνση, σε όρους όπως ορίζονται από την
ETAG 027 στη παράγραφο 1.4.2.13 Nominal Height (Εικόνα 3) και 1.4.2.14 (εικόνα 5).
Τα συστήματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων κατηγοριοποιούνται με βάση την Ενεργειακή Στάθμη Λειτουργίας
σε kJ (ΕΣΛ = SEL = Service Energy Level) και την Μέγιστη Ενεργειακή Στάθμη σε kJ (ΜΕΣ = MEL =
Maximum Energy Level) , όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 της ETAG-027.
Ως ΕΣΛ (SEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια ενός βραχοτεμαχίου κανονικών διαστάσεων που προσκρούει στον
φράκτη. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια κατάταξής του ως προς την ΕΣΛ όταν:
η

η

-

το σύστημα συγκρατεί το βραχοτεμάχιο (κατά την 1 και τη 2 πτώση)

-

δεν επέρχονται θραύσεις συνδέσμων

-

δεν επέρχεται άνοιγμα βροχίδων του πλέγματος πέραν του διπλάσιου του αρχικού ανοίγματος

-

το ύψος των στύλων (χωρίς να αφαιρεθεί το βραχοτεμάχιο) διατηρείται σε ποσοστό τουλάχιστον 70%
του αρχικού

-

το βραχοτεμάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθμη επικινδυνότητας, π.χ οδού, τεχνικών έργων κ.α.)
η
η
υπό συνθήκες μέγιστης παραμόρφωσης του δικτυωτού πλέγματος (κατά την 1 και εν συνέχεια τη 2
πτώση)

Ως ΜΕΣ (ΜEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια που είναι τριπλάσια (x3) της ΕΣΛ (SEL). Ο φράκτης πληροί τα
κριτήρια κατάταξής του ως προς την ΜEΣ όταν:
-

το σύστημα συγκρατεί το βραχοτεμάχιο (πραγματοποιείται μόνον μία πρόσκρουση)

-

το βραχοτεμάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθμη επικινδυνότητας, π.χ. οδού, τεχνικών έργων
κ.α.) υπό συνθήκες μέγιστης παραμόρφωσης του δικτυωτού πλέγματος

Επιπροσθέτως οι φράχτες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες (A,B και C) ως προς το απομένον ύψος, υπό
συνθήκες Μέγιστης Ενεργειακής Στάθμης (ΜΕΣ/MEL) Το απομένον ύψος εκφράζεται ως ποσοστό του
ονομαστικού ύψους και ορίζεται ανά κατηγορία, στην ETAG-027.

3.2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής έχουν εφαρμογή οι όροι και ορισμοί που φαίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 3.
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Πίνακας 3 - Όροι και ορισμοί
Σύστημα προστασίας από βραχοπτώσεις
falling rock protection kit
Δίχτυ
net
Στύλος
post
Ανάντη καλώδια

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

upstream cables

Κατάντη καλώδια
downstream cables

Φέρον στοιχείο που φορτίζεται κατ’ επιφάνεια
Στοιχείο του συστήματος στήριξης επί του οποίου
μεταφέρονται τα φορτία από τα δίχτυα και τα
συρματόσχοινα
Καλώδια συνδεδεμένα στην κορυφή του στύλου, οδεύοντα
προς τα ανάντη μέσω των οποίων τα φορτία μεταφέρονται
στις αγκυρώσεις.
Καλώδια συνδεδεμένα στην κορυφή του στύλου, οδεύοντα
προς τα κατάντη (προς τη βάση του πρανούς) τα οποία
συγκρατούν τους στύλους στην προβλεπόμενη γωνία ως
προς το πρανές. Τα κατάντη καλώδια (downstream cables)
θα εφαρμόζονται όταν προβλέπονται από τη μελέτη του
έργου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραγωγού του
συστήματος.

Πλευρικά καλώδια (side cables)

Καλώδια σταθεροποίησης ακραίων στύλων

Διάταξη απορρόφησης ενέργειας (energy
dissipating device

Διατάξεις (ειδικές διαμορφώσεις) επί των καλωδίων για την
απορρόφηση ενεργείας

Δευτερεύον δίχτυ
Secondary mesh
Αγκυρώσεις
anchorages
Ενεργειακή στάθμη
Energy level
Κλίση αναφοράς
Reference slope

Ονομαστικό ύψος hN
Nominal Height

4

Προϊόν αποτελούμενο από δίχτυα, στύλους,
συρματόσχοινα και συνδέσμους

Πρόσθετο δίχτυ στην ανάντη πλευρά του κυρίου
Φέροντα στοιχεία που μεταφέρουν τα φορτία των στύλων
και των καλωδίων στο έδαφος
Ως ενεργειακή στάθμη ενός συστήματος ανάσχεσης
βραχοπτώσεων ορίζεται η κινητική ενέργεια του
συγκρατουμένου βραχοτεμαχίου
Η κλίση που αντιστοιχεί στην μέγιστη επιμήκυνση του
διχτυού του φράχτη προς τα κατάντη. Η κλίση αυτή
προσδιορίζεται με βάση την τροχιά του πίπτοντος
βραχοτεμαχίου κατά το τελευταίο μέτρο της διαδρομής του
πριν από την πρόσκρουση, με απόκλιση έως ±20°
Μετράται κάθετα προς την κλίση αναφοράς και ισούται με
την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του άνω καλωδίου και του
καλωδίου τάνυσης του διχτυού στην βάση των στύλων του
συστήματος.

Απαιτήσεις

4.1 Αποδεκτά υλικά
Τα επιμέρους υλικά, που αποτελούν το ενιαίο σύστημα του φράκτη, θεωρούνται αποδεκτά εφόσον
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ETAG-027 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) και των
οποίων η συμμόρφωση προς αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.
Οι φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων θα προέρχονται από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο
σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Οι δοκιμές του συστήματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατευθυντήριας γραμμής
Ευρωπαϊκής τεχνικής Έγκρισης ETAG-027 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD).
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Ο Ανάδοχος πριν από την προσκόμιση του φράχτη απορρόφησης ενέργειας στο έργο προς εγκατάσταση,
θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία φάκελο των τεχνικών στοιχείων του συστήματος στον οποίο θα
περιέχονται.
¾ Στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του συστήματος του φράχτη απορρόφησης ενέργειας και
πληροφοριακό υλικό από το οποίο θα προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή σε παρεμφερή έργα.
¾

Αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001 ή ισοδύναμου, του κατασκευαστή.

Οδηγίες (εγχειρίδιο τοποθέτησης) του κατασκευαστή του συστήματος την ορθή συναρμολόγηση και
τοποθέτηση του φράχτη.
¾ Οδηγίες Συντήρησης (maintenance manual) του συστήματος του φράκτη έπειτα από την εγκατάσταση
του

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

¾

4.2 Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Κατά τη φορτοεκφόρτωση για να αποφευχθούν παραμορφώσεις ή και πιθανοί τραυματισμοί της
αντιδιαβρωτικής επίστρωσης θα χρησιμοποιηθούν ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη.
Τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο υλικά του φράχτη καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης, θα πρέπει να
αποθηκεύονται σε προστατευμένους χώρους για την αποφυγή φθορών από τον διακινούμενο μηχανικό
εξοπλισμό.

5

Μέθοδος εγκατάστασης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Ανέγερση φραχτών
Η εγκατάσταση των φραχτών απορρόφησης ενεργείας, θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη,
όσον αφορά τις θέσεις εφαρμογής, την ενεργειακή στάθμη, την γωνία αναφοράς, το ονομαστικό ύψος και το
ανάπτυγμα του φράκτη.
Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων θα έχουν την φέρουσα ικανότητα που συνιστά ο
κατασκευαστής του συστήματος ανάσχεσης. Το αυτό ισχύει και για τις λοιπές προβλεπόμενες διατάξεις
θεμελίωσης. Οι εργασίες εγκατάστασης και διαστασιολόγησης των αγκυρώσεων δεν αποτελούν αντικείμενο
της παρούσας Προδιαγραφής.
Η συναρμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή, από έμπειρο προσωπικό,
υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου τεχνικού του εργοστασίου παραγωγής ή του προμηθευτού του συστήματος

5.2 Έλεγχοι για την παραλαβή του συστήματος
Το σύστημα ανάσχεσης που θα εγκατασταθεί θα διαθέτει το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών που
αναφέρονται στον εγκεκριμένο από την Υπερεσία φάκελλο τεχνικών στοιχείων που υπέβαλε ο Ανάδοχος.
Γενικά θα πληρούνται οι απαιτήσεις της μελέτης του έργου, θα καλύπτονται οι απαιτήσεις των ισχυόντων
προτύπων και ειδικότερα θα ελέγχονται:

10

-

οι αγκυρώσεις και η τάνυση των καλωδίων του συστήματος (όπως προβλέπεται από τον
κατασκευαστή του συστήματος).

-

ο αριθμός των διατάξεων απορρόφησης ενεργείας που έχουν εγκατασταθεί.

-

το ονομαστικό ύψος και η γωνία αναφοράς του φράκτη.

-

Ορθή συναρμολόγηση των λοιπών μερών του φράκτη (συρματόσχοινα, σφικτήρες κ.α) σύμφωνα με το
εγχειρίδιο τοποθέτησης του κατασκευαστή.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι φράχτες απορρόφησης ενέργειας, επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m), πλήρως εγκατεστημένου
συστήματος, κατά τύπο Μέγιστης Ενεργειακής Στάθμης (ΜΕΣ, MEL) σε kJ και το ονομαστικό ύψος σε m
(π.χ. φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 4 m)
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση
συστήματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στις επιμετρούμενες εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες, οι οποίες επιμετρώνται ιδιαίτερα:
x

Η κατασκευή των απαιτούμενων προσπελάσεων και προσβάσεων προς τους αναβαθμούς, οι
οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και για την συντήρηση του φράκτη.

x

Η περίπτωση μεταφοράς και κατασκευής των φραχτών σε δύσβατες και δυσπρόσιτες θέσεις, όταν
απαιτούνται ειδικά τεχνικά έργα, ειδικά ικριώματα, αερομεταφορά (π.χ. χρήση ελικόπτερου), κλπ.

x

Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων

x

Οι απαιτούμενες εργασίες θεμελίωσης

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και
τους ελέγχους.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων θα γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε
στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την ισχύουσα Ελληνική
Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Το συνεργείο θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από
το σχέδιο υγείας-ασφάλειας του έργου (ΣΑΥ) και κατ’ ελάχιστον κράνος, γάντια προστασίας και εργοταξιακά
προστατευτικά υποδήματα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ΜΑΠ φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 4:
Πίνακας 4 – Απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστατευτική ενδυμασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Οι εργαζόμενοι επί των βραχωδών πρανών θα προσδένονται με ιμάντες ασφαλείας από σταθερά σημεία
(αγκύρια πακτωμένα στον βράχο κλπ). Ο εξοπλισμός ανάρτησης θα είναι πιστοποιημένος.
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Βιβλιογραφία

[1]

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, Π.Δ. 305/96 περί
ελάχιστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια, Υπ. Αποφάσεις για ΣΑΥ – ΦΑΥ κλπ).

[2]

Οδηγία 92/57.ΕΕ- Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.

[3]

ΕΛΟΤ EN 10025-2 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών -- Hot rolled products of structural steels - Part
2 : Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

[4]

ΕΛΟΤ EN ISO 1461
Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών -- Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and
steel articles - Specifications and test methods

[5]

ΕΛΟΤ EN 12385-4 Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Συρματόσχοινα με κλώνους για
γενικές εφαρμογές ανύψωσης -- Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting
applications

[6]

ΕΛΟΤ EN 10244-2 Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων ψευδαργύρου
-- Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy
coatings

[7]

DIN 18196 Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purposes -- Εκσκαφές
και επιχώσεις. Κατηγοριοποίηση εδαφών

[8]

ΕΛΟΤ EN 13286-2 Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος
2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της
περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2:
Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction

[9]

ΕΛΟΤ EN 10264-2
Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Χαλύβδινα σύρματα για
συρματόσχοινα - Μέρος 2: Μη κεκραμένα χαλύβδινα σύρματα ψυχρής ολκιμότητας για συρματόσχοινα
γενικών εφαρμογών -- Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non
alloy steel wire for ropes for general applications

[10]

ΕΛΟΤ EN 10219-2 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη
κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 2: Ανοχές, διαστάσεις και ιδιότητες διατομών -- Cold
formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances,
dimensions and sectional properties

[11]

ΕΛΟΤ EN 12385-4
Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Συρματόσχοινα με κλώνους
για γενικές εφαρμογές ανύψωσης -- Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general
lifting applications.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά
Road pavement subgrade layer with unbound material

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-01-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά
1

Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά στις εργασίες κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώματος οδών, αεροδρομίων,
δαπέδων στάθμευσης κλπ από ασύνδετα υλικά.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 13039

Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε
οργανική ύλη και τέφρα -- Soil improvers and growing media Determination of organic content and ash

ΕΛΟΤ ΕΝ 13285

Μίγματα ασύνδετων αδρανών - Προδιαγραφές -- Unbound mixtures –
Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση -Proctor - Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods
for laboratory reference density and water content - Proctor compaction

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 47: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού
δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άμεσου δείκτη φέρουσας
ικανότητας και της γραμμικής διόγκωσης -- Unbound and hydraulically
bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California
bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεις
υπόγειου νερού - Μέρος 1: Τεχνικές αρχές εκτέλεσης εργασιών -Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and
groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution

EΛOT EN 932-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Μέθοδος δειγματοληψίας -- Tests for general properties of
aggregates - Part 1: Methods for sampling

EΛOT EN 932-2

Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι μείωσης
μεγέθους εργαστηριακού δείγματος -- Tests for general properties of
aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EΛOT EN 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός
του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size
distribution - Sieving method

EΛOT EN 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution
- Test sieves, nominal size of apertures
EΛOT EN 933-9

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου -- Tests
for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines Methylene blue test

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6:
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests
for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χημική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7

Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα -- Road and airfield surface
characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of
pavement courses : the straightedge test

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία -Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction

prEN 13036-5

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5:
Determination of longitudinal unevenness indices

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
12 : Προσδιορισμός ορίων Atterberg -- Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 12 : Determination of Atterberg
limits

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1
Στρώση έδρασης οδοστρώματος
Ως στρώση έδρασης οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.) ορίζεται το υφιστάμενο έδαφος ή νέο υλικό επίχωσης, επί του
οποίου κατασκευάζεται το οδόστρωμα της οδού. Σε αυτήν περιλαμβάνονται:
x Η τυχόν προβλεπόμενη από τη μελέτη, Στρώση Στράγγισης του Οδοστρώματος (ΣΣΟ), ή Στρώση
Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ, που εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές με ειδικές κλιματικές
συνθήκες), σε θέσεις όπου η οδός κατασκευάζεται σε επίχωμα
x Η ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγμάτων, καθώς και η τυχόν στρώσεις ΣΣΟ ή ΣΑΠ, σε θέσεις
όπου η οδός κατασκευάζεται σε όρυγμα
3.2
Γαιώδη εδαφικά υλικά
Ως γαιώδη εδαφικά υλικά ορίζονται τα προϊόντα εκσκαφών του έργου ή δανειοθαλάμων, τα οποία ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά τους, κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες: Ε0, Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4 (βλ. επόμενο Πίνακα 1).
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1

2

1

Ε4

2

3

4

Ε3

Ε2

Ε1

3

4

Ε0

6

D<80 mm

LL<30

CBR ≥20 (2)

x

Διερχόμενο % μέγιστης
διάστασης 0,063 mm <25%

και
ΡΙ<10

& διόγκωση
0%

x

D<80 mm

LL<30

CBR≥10 (2),(4)

x

Διερχόμενο % μέγιστης
διάστασης 0,063 mm <25%

και
ΡΙ<10

& διόγκωση
0%

x

CBR≥5 (2),(5)

D<100 mm

x

Διερχόμενο % μέγιστης
διάστασης 0,063 mm <35%

LL<40

x

D<150 mm

LL<40

x

Περιεκτικότητα σε κόκκους
150>D>100 mm μέχρι 25%

ή LL<65
και
ΡΙ<(0,6xLL-9)

5

5

x

>1.940

& διόγκωση
<2%
CBR≥3 (2)

>1.600

& διόγκωση
<3%

7

Περιεκτικότητα σε θειικά
άλατα (SO4) (8)

2)

Περιεκτικότητα σε
οργανικά (3)

(Κόσκινα κατά ΕΛΟΤ EN 933-

CBR (1) & Διόγκωση

Χαρακτηριστικά υλικού
Μέγιστη διάσταση κόκκου D

Μέγιστη πυκνότητα
[kg/m³] (6)

Όρια Αtterberg (7)

#

Κατηγορία εδαφικού υλικού

Πίνακας 1 - Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών

8

Αξιολόγηση
υλικού

9

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1
%

Κατάλληλο

<3
%

<1
%

Αποδεκτό

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις προηγούμενες κατηγορίες, το οποίο θεωρείται ακατάλληλο, εκτός εάν
εκπονηθεί μελέτη βελτίωσής του για χρήση

Όπου:
LL: Όριο Υδαρότητας
PI: Δείκτης Πλαστικότητας
(1) CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Δείκτη Φέρουσας Ικανότητας
(2) Κατά τη δοκιμή προσδιορισμού του CBR, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47
(3) Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13039

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Η ανώτερη στρώση πρέπει να έχει CBR ≥ 12
Η ανώτερη στρώση πρέπει να έχει CBR ≥ 6
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2, Τροποποιημένη Proctor

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1

3.3
Θραυστά υλικά
Ως θραυστά υλικά ορίζονται τα προϊόντα προέλευσης λατομείου, ορυχείου, ή ανακύκλωσης σκυροδέματος.
3.4
Σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά
Ως σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά ορίζονται τα υφιστάμενα υλικά στο εύρος του καταστρώματος της οδού,
τα οποία υπάγονται στις κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών: Ε0, Ε1, Ε2 και τα οποία σταθεροποιούνται
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00.
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3.5
Συνεκτικά εδαφικά υλικα
Ως συνεκτικά εδαφικά υλικά ορίζονται εκείνα των οποίων το διερχόμενο ποσοστό βάρους από το κόσκινο
ανοίγματος 0,063 mm (ΕΛΟΤ EN 933-02) είναι μεγαλύτερο από 35%.
3.6
Κοκκώδη εδαφικά εδάφη
Ως κοκκώδη εδαφικά υλικά ορίζονται εκείνα των οποίων το διερχόμενο ποσοστό βάρους από το κόσκινο
ανοίγματος 0,063 mm (ΕΛΟΤ EN 933-2) είναι ≤35%.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.7
Χοντρόκοκκο αδρανές υλικό
Ως χοντρόκοκκο αδρανές υλικό ορίζεται αυτό που η μεγαλύτερη διάσταση των κόκκων είναι D > 4 mm και η
μικρότερη d ≥ 1 mm (όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242).
3.8
Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό
Ως λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ορίζεται αυτό που η μεγαλύτερη διάσταση των κόκκων είναι D ≤ 4 mm και η
μικρότερη d = 0 mm (όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242)..

4

Απαιτήσεις

Για την εκτέλεση της εργασίας μπορεί να χρησιμοποιούνται: γαιώδη εδαφικά υλικά, θραυστά υλικά, ή
σταθεροποιημένα υλικά
Στη μελέτη ή στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Τα γαιώδη εδαφικά υλικά, τα θραυστά υλικά, ή τα σταθεροποιημένα υλικά που προμηθεύεται ο Ανάδοχος
από τρίτους, φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Εάν τα γαιώδη εδαφικά υλικά, τα θραυστά υλικά, ή τα σταθεροποιημένα υλικά παράγονται από προϊόντα
εκσκαφής του έργου, τότε οι επιδόσεις τους επιβεβαιώνονται με εργαστηριακές δοκιμές που αναφέρονται
στις τυποποιητικές παραπομπές του ΕΛΟΤ ΕΝ 13242, που εκτελεί ο Ανάδοχος.
Τα ανακυκλωμένα αδρανή από καθαίρεση σκυροδέματος πρέπει να συνοδεύονται με τεκμηρίωση που
βεβαιώνει την προέλευσή τους, την καταλληλότητα των ιδιοτήτων τους για την προτεινόμενη χρήση, ότι
έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και ότι δεν περιέχουν άλλες μολυσματικές ουσίες.

4.1

Γαιώδη εδαφικά υλικά

Τα γαιώδη εδαφικά υλικά μπορεί να χρησιμοποιούνται ως κατάλληλα με τους ακόλουθους περιορισμούς.
x Τα υλικά κατηγορίας Ε0 δεν είναι αποδεκτά για την στρώση έδρασης, εφόσον δεν έχουν υποστεί
κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη και στις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0209-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01.
x Επιτρέπεται η χρήση γαιωδών εδαφικών υλικών με περιεκτικότητα σε διαλυτά θειικά άλατα (SO4)
μικρότερη από 1% του βάρους (ή 0,5%, όταν τα υλικά βρίσκονται εγγύς στρώσεων επεξεργασμένα με
τσιμέντο), μετρούμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1+Α1, με λόγο (νερό) / (εδαφικό υλικό) = 2 / 1,
εφόσον τοποθετούνται σε θέσεις που απέχουν περισσότερο από 50 cm από κατασκευές σκυροδέματος ή
από κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικό με τσιμέντο (ΚΘΑ).
x Επιτρέπεται η χρήση γαιωδών εδαφικών υλικών με περιεκτικότητα βάρους σε θειικά άλατα (SO4)
μικρότερη από 0,5%, μετρούμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1+Α1, με την προϋπόθεση ότι αυτά
τοποθετούνται σε θέσεις που απέχουν περισσότερο από 50 cm από μεταλλικές κατασκευές.
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4.2

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Θραυστά υλικά

Μίγματα θραυστών υλικών λατομείου, ορυχείου, ή μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, προϊόντα ανακύκλωσης
σκυροδέματος μπορεί να χρησιμοποιούνται, εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
ΕΛΟΤ ΕΝ 13285.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των θραυστών υλικών επιλέγεται από τον επόμενο Πίνακα 2.
Πίνακας 2 – Κοκκομετρική διαβάθμιση θραυστών υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Άνοιγμα κόσκινου [mm]

Ποσοστό διερχόμενο από κόσκινα κατά βάρος [%]

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 *

0/40 GA75

0/63 GA75

125

-

100

80

100

-

63

-

75-99

40

75-99

65-99

31,5

-

57-99

20

54-99

-

14

48-99

42-99

10

40-99

35-99

4

22-70

20-70

1

9-45

9-45

0,063

3-15

3-15

Τα μίγματα θραυστών υλικών με γαιώδη υλικά ελέγχονται και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Πίνακα 1.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Γενικές απαιτήσεις

α. Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 και επιπλέον τα εξής:
x Η Σ.Ε.Ο. κατασκευάζεται σε στρώσεις μέγιστου συμπυκνωμένου πάχους 25 cm, εκτός από
ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και εφόσον κατά την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός και η ομοιομορφία
συμπύκνωσης
x Κάθε στρώση διαστρώνεται εφόσον έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται
προς τις απαιτήσεις της παρούσας (βαθμός συμπύκνωσης, ομαλότητα κλπ.)
x Όταν η υποκείμενη στρώση εμφανίζει αυξημένη υγρασία (π.χ. λόγω βροχόπτωσης) δεν
επιτρέπεται να διαστρώνεται η επικείμενη πριν επέλθει επαρκής αποξήρανση αυτής
x Η Σ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται σε επιφάνειες παγωμένου εδάφους
β. Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής

9
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Οι εργασίες διακόπτονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 2οC, καθώς και
κατά τη διάρκεια έντονης ή παρατεταμένης βροχόπτωσης.
Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση επιφανειακής απορροής των όμβριων και
την αποτροπή του εγκλωβισμού τους στην μάζα της στρώσης έδρασης ή και του επιχώματος, π.χ.
δημιουργώντας περιμετρικές συλλεκτήριες τάφρους, σειράδια προϊόντων εκσκαφών κλπ.
γ. Κυκλοφορία
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων . Αυτή επιτρέπεται μόνον
αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη συμπύκνωση.

5.2

Μόρφωση πυθμένα εκσκαφής

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η διαμόρφωση του πυθμένα της εκσκαφής σε γαιώδη ορύγματα γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από
τη Μελέτη τελειωμένη επιφάνεια εκσκαφής του ορύγματος.
Η διαμόρφωση του πυθμένα της εκσκαφής σε βραχώδη ορύγματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη
μελέτη, γίνεται ως εξής:
α. Η εκσκαφή συνεχίζεται σε βάθος 150 mm κάτω από την προβλεπόμενη από την Μελέτη θεωρητικό
πυθμένα εκσκαφής του ορύγματος και εξομαλύνονται και ισοπεδώνονται οι ανωμαλίες της επιφάνειας
β. Κατασκευάζεται ισοπεδωτική στρώση από μίγμα αδρανών (σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-0300). μέσου πάχους 0,10 m και ελάχιστου πάνω από τις εξάρσεις 0,08 m, που συμπυκνώνεται συμφώνα με
την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00
γ. Επιπλέον, για την αποτροπή της κατακράτησης νερού σε κοιλώματα, που τυχόν εμφανίζονται στη
βραχώδη επιφάνεια, κατασκευάζεται κατάλληλο σύστημα αποστράγγισης (με διάνοιξη αυλακιών), ή
εναλλακτικά κατά την κρίση και με δαπάνη του Αναδόχου, τα τυχόν παραμένοντα κοιλώματα πληρούνται με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

5.3

Δοκιμαστικό τμήμα

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της στρώσης έδρασης, κατασκευάζονται δύο τουλάχιστον
δοκιμαστικά τμήματα, ένα σε περιοχή ορυγμάτων και άλλο ένα σε περιοχή επιχωμάτων. Οι θέσεις των
δοκιμαστικών τμημάτων προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Σκοπός της κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας της
μεθοδολογίας συμπύκνωσης, που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος, ο προσδιορισμός του αριθμού
διελεύσεων των συμπυκνωτών για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης και η βαθμονόμηση των
χρησιμοποιούμενων πυρηνικών συσκευών ελέγχου, για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας και
της πυκνότητας.
Τα δοκιμαστικά τμήματα, έχουν μήκος τουλάχιστον 100 m, κατασκευάζονται με τα υλικά και τον μηχανικό
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης έδρασης στο συνολικό μήκος του
ελεγχόμενου τμήματος.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος διεξάγονται οι έλεγχοι που αναφέρονται στo Κεφάλαιο 6 της
παρούσας.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα ενσωματώνεται στο
έργο, αλλιώς γίνονται διορθωτικές εργασίες.
Στην περίπτωση όπου ακόμα και μετά από την εκτέλεση των διορθωτικών εργασιών, τα αποτελέσματα των
ελέγχων συμπύκνωσης αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα αποξηλώνεται και τα υλικά
απομακρύνονται από το έργο. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος κατασκευάζει εκ νέου δοκιμαστικό τμήμα.
Η στρώσης έδρασης κατασκευάζεται με υλικά και μίγματα και τον μηχανικό εξοπλισμό, που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
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Εάν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα μηχανήματα και υλικά διαφοροποιηθούν σημαντικά κατά
την κρίση της Υπηρεσίας, τότε κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτό
ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, επιτρέπεται η συνέχιση της κατασκευής της Σ.Ε.Ο.

5.4

Συμπύκνωση

Για τα εδαφικά υλικά της Σ.Ε.Ο., αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη, εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα 98% της πρότυπης εργαστηριακής πυκνότητας, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2,
τροποποιημένη Proctor.
Ο έλεγχος της συμπύκνωσης γίνεται επί τόπου, είτε με τη μέθοδο κώνου – άμμου, κατά ASTM D 1556 (εκτός
εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ), είτε με πυρηνικές συσκευές, σύμφωνα με το ASTM D 6938-10 (εκτός
εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ), μετά από τη βαθμονόμηση αυτών κατά την κατασκευή των
δοκιμαστικών τμημάτων και την επιβεβαίωση με τα αποτελέσματα της δοκιμής, κατά ASTM D 1556.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.5

Έλεγχοι κατά την κατασκευή

Για κάθε κατασκευασμένη επιμέρους στρώση της Σ.Ε.Ο., ελέγχεται η επιτευχθείσα συμπύκνωση, με την
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, σε σχέση με τον τύπο συμπυκνωτών και τον αριθμό διελεύσεων αυτών.
Στις περιπτώσεις χονδρόκοκκων υλικών, στις οποίες το συγκρατούμενο στο κόσκινο 31,5 mm είναι
μεγαλύτερο από 25% κβ και δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της συμπύκνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2
(Μέθοδοι Α & Β), ή μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, εφαρμόζεται η μέθοδος φόρτισης πλάκας κατά
DIN 18134, ή κατά NF P 94-117-1 (εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ).
Κατά τη δεύτερη φόρτιση της εν λόγω δοκιμής, το «μέτρο παραμόρφωσης» EV2 πρέπει να έχει (ανάλογα με
την επιδιωκόμενη τιμή CBR) ελάχιστη τιμή, σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα 4:
Πίνακας 4 - Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή EV2, ανάλογα με το CBR
#

Είδος εδάφους

Ελάχιστη τιμή EV2, [MN/m 2] για ανάλογα με CBR
CBRt
t 20

CBRt
t 10

CBRt
t5

CBRt
t3

1

Για συνεκτικά εδαφικά εδάφη

45

35

25

18

2

Για κοκκώδη εδαφικά εδάφη

60

47

33

24

Πηγή: βλ βιβλιογραφία [4]
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Οι έλεγχοι συμπύκνωσης γίνονται με μια δοκιμή ανά συμπυκνωμένη στρώση μέγιστης επιφανείας 1000 m2.
Όταν ο βαθμός συμπύκνωσης είναι αμφισβητήσιμος, λόγω διαφοροποίησης του υλικού, υγρών καιρικών
συνθηκών, ή χρήσης διαφορετικού εξοπλισμού, τότε η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την πύκνωση των
ελέγχων, ή /και (όπως προαναφέρεται) την κατασκευή νέου δοκιμαστικού τμήματος.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφικών υλικών (ποιότητας κατώτερης από Ε4) εφαρμόζεται η ακόλουθη
διαδικασία.
Φορτηγό βάρους τουλάχιστον 10 τόνων διατρέχει με μικρή και σταθερή ταχύτητα (V≤10 km/h) τη Σ.Ε.Ο. (ή το
υπόστρωμά της, κατά περίπτωση) σε ολόκληρο το μήκος του ελεγχόμενου τμήματος. Κατά μήκος της
διαδρομής επισημαίνονται οι θέσεις αυξημένων παραμορφώσεων (βλ. προηγούμενο Πίνακα 4) και κατ’
επιλογή απ’ αυτές γίνεται δειγματοληψία, για τον προσδιορισμό της συμπύκνωσης και των ορίων Atterberg.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.6

Δοκιμές

Οι έλεγχοι, που εκτελεί ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς και η συνιστώμενη συχνότητα
δειγματοληψίας αναφέρονται στον επόμενο Πίνακα 5. Σε καμία περίπτωση, η αναφερόμενη συχνότητα δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιμοποιεί υλικά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
παρούσας.
Η δειγματοληψία για τις δοκιμές επί των αδρανών υλικών, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, γίνεται στην
έξοδο του μείκτη ή στο χώρο αποθήκευσης, εφαρμόζοντας το ΕΛΟΤ ΕΝ 932-1.
Πίνακας 5 - Διενεργούμενοι Έλεγχοι - Δοκιμές
#

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΗ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

Συχνότητα δοκιμών

Δοκιμές επί των αδρανών πριν από τη διάστρωση
ΕΛΟΤ EN 932-1

1

Μέθοδοι δειγματοληψίας

2

Πρακτική έρευνας και δειγματοληψίας εδαφών
με διάνοιξη οπών με γεωδράπανο

ΕΛΟΤ EN ISO 22475
-1

-

3

Πρότυπο για την προπαρασκευή ξηρών
εδαφικών δειγμάτων για την κοκκομετρική
ανάλυση και τον προσδιορισμό των εδαφικών
σταθερών

ΕΛΟΤ EN ISO
22475-1

-

4

Προσδιορισμός κατανομής μεγέθους κόκκων

ΕΛΟΤ EN 933-1

5

Προσδιορισμός ορίων Atterberg

ΕΛΟΤ CEN SO /
TS 17892-12

6

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε οργανικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 13039

7

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θειικά
άλατα (SO4)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1

12

-

1 δοκιμή ανά 1 000 m3 ή
2 ανά ημέρα (μια το
πρωί και μια το
απόγευμα), εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη
1 δοκιμή ανά 5 000 m3 ή
τουλάχιστον 1 ανά
εβδομάδα, εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη
1 δοκιμή ανά θέση
λήψης υλικών
1 ανά 20 000 m3 ή 1
δοκιμή ανά θέση λήψης
υλικών εάν η ποσότητα
του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη
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#

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΗ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

Συχνότητα δοκιμών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δοκιμές επί των αδρανών πριν από τη διάστρωση

8

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας
(Τροποποιημένη Proctor)

ΕΛΟΤ EN 13286-2

9

Προσδιορισμός πυκνότητας διαβαθμισμένου
μίγματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6

10

Προσδιορισμός απώλειας σε τριβή και κρούση
χοντρόκοκκου μέρους διαβαθμισμένου
μίγματος - (δοκιμή Los Angeles)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

11

Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9

12

Προσδιορισμός της τιμής CBR

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47

1 ανά 5 000 m3 ή
τουλάχιστον 1 ανά
εβδομάδα, εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη
1 δοκιμή ανά 20 000 m3
ή 1 ανά μήνα, εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη
1 δοκιμή ανά 20 000 m3
ή 1 ανά μήνα, εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη
1 δοκιμή ανά 1 000 m3 ή
2 ανά ημέρα (μια το
πρωί και μια το
απόγευμα), εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη
1 δοκιμή ανά 5 000 m3 ή
τουλάχιστον 1 ανά
εβδομάδα, εάν η
ποσότητα του
παραγόμενου υλικού
είναι μικρότερη

Δοκιμές επί τελειωμένης επιφάνειας
Βαθμός συμπύκνωσης:
13

14

x

με τη μέθοδο κώνου-άμμου

x

με τη μέθοδο πυρηνικής συσκευής

Βαθμός συμπύκνωσης με τη μέθοδο της
φορτιζόμενης πλάκας, εφόσον δεν είναι εφικτή
η εφαρμογή του προηγούμενου ελέγχου #13

ASTM D 1556 (1)
ASTM D 6938-10 (1)
DIN 18134(1) ή
NF P 94-117-1(1)

1 δοκιμή ανά 1 000 m2

1 δοκιμή ανά 1 000 m2

(1) Εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ

Η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη μείωση της συχνότητας δοκιμών στο ήμισυ, εφόσον θεωρεί ότι τα υλικά
παρουσιάζουν επαρκή ομοιογένεια (με βάση τις εκτελούμενες δοκιμές), ή εφόσον κατά την διάρκεια του
ελέγχου αποδοχής τελειωμένης εργασίας, δέκα διαδοχικές παρτίδες αδρανών έχουν εγκριθεί.
Ως μια παρτίδα αδρανών, η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί εξ ολοκλήρου, θεωρείται η
μικρότερη ποσότητα που αντιστοιχεί σε μια στρώση διαβαθμισμένων αδρανών, των εξής ποσοτήτων:
x το μήκος 500 m
x η επιφάνεια 3 500 m2
x το κλάσμα που κατασκευάζεται κάθε ημέρα

13
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Ανοχές
Οριζοντιογραφικές ανοχές

Οι ακμές του οδοστρώματος καθώς και κάθε άλλη γραμμή παράλληλη προς αυτήν θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τα δεδομένα της μελέτης με αποδεκτή απόκλιση ±20 mm.
5.7.2

Υψομετρικές ανοχές

Η άνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να αποκλίνει από τη θεωρητική στάθμη (που ορίζεται στη
μελέτη) περισσότερο από +20 mm ή -30 mm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εγκάρσιες κλίσεις, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, στα συνεκτικά εδάφη εφαρμόζεται
τουλάχιστον 4%, ενώ στα μη συνεκτικά τουλάχιστον 2%.
Η παραλαβή γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμιση ανά διατομή, σε όλα τα σημεία αλλαγής των εγκάρσιων
κλίσεων, που ορίζονται από τη μελέτη και κατ’ ελάχιστον στον άξονα και στις εκατέρωθεν απολήξεις της
Σ.Ε.Ο.
5.7.3

Ανοχές ομαλότητας

Η ομαλότητα της προς παραλαβή επιφάνειας επιβεβαιώνεται με χρήση κατάλληλης συσκευής (πχ. ελαφρού
αδρανειακού προφιλογράφου ή αδρανειακού προφιλογράφου με μονοαξονικό σαρωτή Laser, ή άλλης
συσκευής της οποίας τα αποτελέσματα ανάγονται σε δείκτη IRI), μετρώντας το δείκτη IRI, σύμφωνα με το
prEN 13036-5. Η μέτρηση γίνεται διαιρώντας το πλάτος της επιφάνειας της στρώσης σε λωρίδες πλάτους
περίπου 3,50 m (εφόσον η οδός έχει περισσότερες από μια λωρίδες κυκλοφορίας) και κάθε μια διατρέχεται
από τον σαρωτή μια φορά κατά την επιλεγόμενη κατεύθυνση. Η στρώση στο πλάτος της κάθε λωρίδας
γίνεται αποδεκτή, εφόσον οι μετρούμενες τιμές του δείκτη IRI συμμορφώνονται με τις τιμές του επόμενου
πίνακα 6.
Πίνακας 6 – Επιτρεπόμενες τιμές IRI
Ποσοστό τμημάτων
μήκους 200 m

Τιμή IRI [m/km]

50 %

<3,00

80 %

<4,00

100 %

<5,00

Οι τιμές των μετρήσεων IRI δίνονται σε m/km με δύο δεκαδικά ψηφία.
Η χρησιμοποιούμενη συσκευή πρέπει να έχει την ικανότητα να μετρά υψόμετρα της ελεγχόμενης επιφάνειας
με πύκνωση 50 mm και με ανάλυση ≤0,025 mm. Η συσκευή πρέπει να παρέχει δυνατότητα βαθμονόμησης
στο πεδίο και να μετρά την οριζόντια απόσταση που διανύει. Αυτή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με λογισμικό
ικανότητας παραγωγής, παρουσίασης, αποθήκευσης και αναφοράς του δείκτη IRI ανά διαστήματα μήκους
200 m της ελεγχόμενης επιφάνειας.
Επιπλέον, ελέγχεται οπτικά η τυχόν παρουσία βυθίσεων στην επιφάνεια που μπορεί να συγκρατούν νερό και
αν αυτό συμβαίνει, ο Ανάδοχος εκτελεί τις απαιτούμενες διορθώσεις.
Πριν από την πραγματοποίηση κάθε περιόδου μετρήσεων, απαιτείται βαθμονόμηση της συσκευής, που
γίνεται σε τμήμα οδού μήκους 200 m σε δύο επαναλαμβανόμενες διελεύσεις, με την παρουσία της
Υπηρεσίας. Η βαθμονόμηση γίνεται αποδεκτή εφόσον η διαφορά των μετρήσεων του IRI των δύο
διελεύσεων δεν υπερβαίνει τα 0,06 m/km.
Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις μετρήσεις, το πολύ έως και 7 ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση
κατασκευής της Σ.Ε.Ο. Επίσης, αναλαμβάνει την ευθύνη του επηρεασμού των αποτελεσμάτων, από την
προσωρινή κυκλοφορία οχημάτων, μεταξύ του διαστήματος περαίωσης της κατασκευής της και της έναρξης
των μετρήσεων.
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Στην περίπτωση που από τα τεύχη δημοπράτησης, δεν προβλέπεται ο έλεγχος της κατά μήκος ομαλότητας
της Σ.Ε.Ο. με μέτρηση του δείκτη IRI, τότε η ομαλότητα μπορεί να ελέγχεται, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ EN 13036-7 με 3-μετρο ευθύγραμμο κανόνα, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού, όποτε
οι αποκλίσεις μεταξύ της επιφάνειας της Σ.Ε.Ο. και της κάτω επιφάνειας του κανόνα πρέπει να είναι το πολύ
12 mm. Οι μετρήσεις ελέγχου γίνονται κάθε 20 m και σε κάθε διαστρωνόμενη λωρίδα της επιφάνειας.

5.8

Διορθωτικές εργασίες

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ανάλογα με τις εντοπιζόμενες αποκλίσεις από τους ελέγχους εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α.

Εάν τα υψόμετρα της κατασκευασμένης επιφάνειας της Σ.Ε.Ο. είναι υψηλότερα των θεωρητικών
υψομέτρων (της Μελέτης), τότε στην επιφάνεια γίνεται απόξεση και επανασυμπύκνωση, σύμφωνα με
την παρούσα

β.

Εάν τα υψόμετρα της κατασκευασμένης επιφάνειας της Σ.Ε.Ο. είναι περισσότερο από 150 mm
χαμηλότερα των θεωρητικών υψομέτρων, τότε προστίθεται και συμπυκνώνεται υλικό σύμφωνα με την
παρούσα

γ.

Εάν τα υψόμετρα της κατασκευασμένης επιφάνειας της Σ.Ε.Ο. είναι λιγότερο από 150 mm χαμηλότερα
των θεωρητικών υψομέτρων, τότε:
x

εάν το έδαφος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. είναι συνεκτικό, αφαιρείται εδαφικό υλικό σε βάθος τουλάχιστον
150 mm χαμηλότερα των θεωρητικών υψομέτρων προτού να προστεθεί και να συμπυκνωθεί υλικό,
σύμφωνα με την παρούσα

x

εάν το έδαφος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. είναι μη συνεκτικό προστίθεται υλικό, σύμφωνα με την παρούσα
και αφού γίνει αναμόχλευση σε βάθος τουλάχιστον 150 mm χαμηλότερα των θεωρητικών
υψομέτρων ακολουθεί συμπύκνωση, σύμφωνα με την παρούσα

δ.

Στις περιοχές που εντοπίζονται υπέρβαση των τιμών του δείκτη IRI, γίνεται αναμόχλευση και
επανασυμπύκνωση στο πλάτος όλης της στρώσης και σε ελάχιστο μήκος που ορίζεται από την
Υπηρεσία

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας
Πριν από την παραλαβή της τελειωμένης εργασίας εκτελούνται οι εξής έλεγχοι:
x

Έλεγχος επιβεβαίωσης ότι πριν από την ενσωμάτωση των υλικών έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι
που αναφέρονται στην παράγραφο 4

x

Έλεγχος επιβεβαίωσης της αποδοχής των αποτελεσμάτων των δοκιμών για τη ποιότητα των
εδαφικών και των αδρανών υλικών, που ενσωματώνονται στη Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παράγραφο
5.6 της παρούσας

x

Έλεγχος ανοχών άνω επιφάνειας σύμφωνα με την παράγραφο 5.7 της παρούσας

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η κατασκευή της Σ.Ε.Ο. επιμετράται σε κυβικά μέτρα, βάσει διατομών οριζομένων μεταξύ της τελικής
στάθμης των χωματουργικών, που παραλαμβάνεται πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της
Σ.Ε.Ο. και της τελικής στάθμης της Σ.Ε.Ο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
x

Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού, των μέσων μεταφοράς και των
αναλωσίμων

x

Η διάστρωση και συμπύκνωση της Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
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x

Η δαπάνη δειγματοληψιών και ελέγχων στο εργαστήριο και στο πεδίο

x

Η κατασκευή των δοκιμαστικών τμημάτων, καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών,
στη περίπτωση που η αποτυχία του δοκιμαστικού τμήματος οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου

x

Οι δαπάνες αποξήλωσης και επανακατασκευής στρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης μη
συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής

x

Η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη
συμμορφώσεις

Η προμήθεια υλικών για την κατασκευή της Σ.Ε.Ο. από πηγές εκτός του έργου, όπως από δανειοθαλάμους,
λατομεία, ή ορυχεία επιμετρείται ιδιαιτέρως και ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος της παρούσας.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Α.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.2.1 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
α) Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση των έργων μηχανικός εξοπλισμός τόσο του Αναδόχου όσο και των
υπεργολάβων θα είναι επαρκώς συντηρημένος, σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και θα απασχολούνται μόνον εκπαιδευμένοι χειριστές/ οδηγοί, κάτοχοι των αδειών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ανά τύπο μηχανήματος/ οχήματος.
β) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα επιθεωρείται από τεχνικούς του Αναδόχου προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι τα συστήματα πέδησης, τα ελαστικά, οι προβολείς κ.λπ. συστήματα που άπτονται άμεσα της
ασφαλείας λειτουργούν ικανοποιητικά.
γ) Όταν τα χωματουργικά μηχανήματα είναι εκτός λειτουργίας ή ακινητοποιημένα, θα ευρίσκονται σε
ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένες και εδραζόμενες επί του εδάφους τις εκσκαπτικές,
φορτωτικές κ.λπ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών, κουβάδες φορτωτών και
εκσκαφέων, καρότσες ανατρεπομένων αυτοκινήτων).
δ) Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο μηχανήματος.
ε) Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα σταθεροποιητικά
πέλματα του μηχανήματος.
στ) Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις για την
ανώτατη στάθμη θορύβου στην θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικημένες περιοχές).
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Α.2.2 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
Όταν τα υλικά κατασκευής της Σ.Ε.Ο προέρχονται από δανειοθαλάμους, έχουν εφαρμογή οι όροι
προστασίας περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε κάθε δε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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έδρασης
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embankment bedding layers with lime stabilized soil
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά -- Road pavement
layers with unbound aggregates
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-03-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

H παρούσα αφορά στην κατασκευή στρώσεων (οδοστρωσίας) από ασύνδετα αδρανή υλικά (επιτρέπεται η
χρήση και προϊόντων ανακύκλωσης σκυροδέματος), οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις
σε οδόστρωμα οδών, χώρων στάθμευσης, αεροδρομίων κλπ.
Στην κατασκευή των υποβάσεων και βάσεων από ασύνδετα υλικά, υπάγονται και οι ισοπεδωτικές στρώσεις
ή στρώσεις εξομάλυνσης, όταν αυτές κατασκευάζονται από το υλικό που προδιαγράφεται στην παρούσα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 932-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Μέθοδοι δειγματοληψίας -- Tests for general properties of
aggregates - Part 1: Methods for sampling

ΕΛΟΤ EN 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός
του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size
distribution - Sieving method

ΕΛΟΤ EN 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution
- Test sieves, nominal size of apertures

ΕΛΟΤ EN 933-3

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός
της μορφής των κόκκων - Δείκτης πλακοειδούς -- Test for geometrical
properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape Flakiness index

ΕΛΟΤ EN 933-5

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός
του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε
χονδρόκοκκα αδρανή -- Tests for geometrical properties of aggregates Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in
coarse aggregate particles

ΕΛΟΤ EN 933-8

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου -- Tests
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for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου -- Tests
for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines Methylene blue test

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6:
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests
for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1367.02

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση -- Tests for chemical properties of aggregates Part 1: Chemical analysis

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Αποστράγγιση - Δοκιμή συμμόρφωσης για
αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους μορφής και ιλύων - Μέρος 4:
Δοκιμή παρτίδας ενός σταδίου σε μια αναλογία υγρού προς στερεό 10 l/kg
για υλικά με μέγεθος σωματιδίων κάτω των 10 mm (με ή χωρίς μείωση του
μεγέθους) -- Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for
leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch
test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below
10 mm (without or with size reduction)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7

Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα -- Road and airfield surface
characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of
pavement courses : the straightedge test

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία -Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction

ΕΛΟΤ EN 13285

Μίγματα ασύνδετων αδρανών - Προδιαγραφές
Specifications

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test
methods for laboratory reference density and water content - Proctor
compaction

prEN 13036-5

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5:
Determination of longitudinal unevenness indices
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Όροι και ορισμοί

3.1
Βάση οδοστρωσίας
Ως βάση οδοστρωσίας ορίζονται μια ή δυο στρώσεις από ασύνδετα αδρανή υλικά, συνολικού πάχους έως
200 mm, επί των οποίων κατασκευάζεται η κατώτατη ασφαλτική στρώση του οδοστρώματος.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.2
Υπόβαση οδοστρωσίας
Ως υπόβαση οδοστρωσίας ορίζονται μια ή περισσότερες στρώσεις από ασύνδετα αδρανή υλικά
συμπυκνωμένου πάχους ελάχιστου 75 mm και μέγιστου150 mm, επί των οποίων κατασκευάζονται στρώσεις
βάσης οδοστρωσίας ή όταν δεν προβλέπονται τέτοιες η κατώτατη ασφαλτική στρώση του οδοστρώματος.
3.3
Αδρανή υλικά
Ως αδρανή υλικά θεωρούνται τα κοκκώδη υλικά, που προκύπτουν από την ολική ή μερική θραύση
προϊόντων λατομείου, φυσικών χαλικιών (ορυχείου, κοίτης ποταμών), ή ανακύκλωσης σκυροδέματος, καθώς
και τεχνητών υλικών ορυκτής προέλευσης, παραγώγων θερμικής ή άλλη βιομηχανικής επεξεργασίας, π.χ.
σκωρίες μεταλλουργίας.
3.4
Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό
Ως χονδρόκοκκο αδρανές υλικό ορίζεται αυτό που η μεγαλύτερη διάσταση των κόκκων είναι D > 4 mm και η
μικρότερη d ≥ 1 mm (όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242).
3.5
Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό
Ως λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ορίζεται αυτό που η μεγαλύτερη διάσταση των κόκκων είναι D ≤ 4 mm και η
μικρότερη d = 0 mm (όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242).
3.6
Κατηγορίες κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων
Η κατηγορία της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, που φορτίζει το οδόστρωμα οδικού τμήματος, την χρονική
στιγμή που ένα νέο ή ανακατασκευαζόμενο οδόστρωμα δίνεται σε κυκλοφορία, προσδιορίζεται από τις
εκτιμήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου και την αναλογία της συμμετοχής βαρέων οχημάτων. Εφόσον δεν
υπάρχουν δεδομένα για την κατανομή του αριθμού των βαρέων οχημάτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας, τότε η
κατηγορία της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, που θα φέρουν οι λωρίδες οδού, μπορεί να υπολογίζεται με
τις ακόλουθες παραδοχές.
α.

Σε οδοστρώματα δυο λωρίδων κυκλοφορίας, που εξυπηρετούν και τις δυο αντίθετες κατευθύνσεις, κάθε
μια λωρίδα θα φέρει το ήμισυ του αριθμού των βαρέων οχημάτων που εξυπηρετεί η οδός

β.

Σε οδοστρώματα με δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, οι κάθε μια από τις δυο
ακραίες εξωτερικές λωρίδες θα φέρει όλη την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, που κινούνται στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας στην οποία ανήκει, ή αν δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα θα θεωρείται ότι το
ήμισυ του αριθμού των βαρέων οχημάτων, που εξυπηρετεί η οδός, φορτίζει την κάθε μια ακραία λωρίδα

γ.

Σε οδοστρώματα με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, θα
θεωρείται ότι οι κάθε μια από τις δυο ακραίες εξωτερικές λωρίδες θα φέρει το 85% της κυκλοφορίας των
βαρέων οχημάτων, που κινούνται στην κατεύθυνση κυκλοφορίας στην οποία ανήκει, ή αν δεν υπάρχουν
σχετικά δεδομένα θα θεωρείται ότι το ήμισυ του 85% του αριθμού των βαρέων οχημάτων, που
εξυπηρετεί η οδός, φορτίζει την κάθε μια ακραία λωρίδα

Για τους σκοπούς της παρούσας ορίζονται έξι κατηγορίες κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, με βάση την
αναμενόμενη ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία βαρέων οχημάτων (ΕΜΗΚΒΟ) μιας οδού κατά την ημέρα
που αυτή θα δοθεί σε κυκλοφορία (βλ. επόμενο πίνακα 1).
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Πίνακας 1 – Κατάταξη οδών ανάλογα ΕΜΗΚΒΟ
Κατηγορία οδού
ανάλογα με ΕΜΗΚΒΟ
ΕΜΗΚΒΟ (Φ)

4

Τ00

Τ0

Τ1

Τ2

Τ3

Τ4

Φ≥4 000

4 000>Φ≥2 000

2 000>Φ≥800

800>Φ≥200

200>Φ≥50

50>Φ

Απαιτήσεις

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1 Γενικά
Τα χρησιμοποιημένα αδρανή υλικά φυσικά, ή τεχνητά, είτε προερχόμενα από ανακύκλωση, πρέπει να έχουν
ιδιότητες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.
Τα χρησιμοποιούμενα μίγματα αδρανών υλικών πρέπει να έχουν ιδιότητες που συμμορφώνονται με το
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13285.
Στη μελέτη ή στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή που προμηθεύεται ο Ανάδοχος από τρίτους, φέρουν φέρουν σήμανση CE και
συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Όταν αυτά παράγονται από προϊόντα εκσκαφής του έργου, τότε οι επιδόσεις τους επιβεβαιώνονται με
εργαστηριακές δοκιμές, που εκτελεί ο Ανάδοχος.
Τα ανακυκλωμένα αδρανή από καθαίρεση σκυροδέματος πρέπει να συνοδεύονται με τεκμηρίωση που
βεβαιώνει την προέλευσή τους, την καταλληλότητα των ιδιοτήτων τους για την προτεινόμενη χρήση, ότι
έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και ότι δεν περιέχουν άλλες μολυσματικές ουσίες.
4.1.1

Χαρακτηριστικά αδρανών

Αποκλειστικά σε οδούς που εξυπηρετούν τις κατηγορίες κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων Τ2 έως Τ4, μπορεί
να χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα κοκκώδη υλικά, ανακυκλωμένα αδρανή από απόβλητα δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων (δηλαδή αδρανή που προκύπτουν από την επεξεργασία ανόργανων υλικών
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε δομική κατασκευή), αδρανή σιδήρου, παραπροϊόντα και
αδρανοποιημένα απόβλητα προϊόντα, κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας του Συμβουλίου των Υπουργών της
26ης Δεκεμβρίου 2008, για την έγκριση του Εθνικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αποβλήτων 2008-2015, όπου
και εφόσον τηρούνται οι τεχνικές διατάξεις που απαιτούνται από το παρόν τμήμα και η προέλευση των
υλικών δηλώνεται όπως καθορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς. Για να
χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά, απαιτείται, οι όροι για την επεξεργασία και την εφαρμογή τους να
καθορίζονται ρητά σε Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τα ανακυκλωμένα αδρανή από τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων υποβάλλονται σε διαδικασία
διαχωρισμού από ανεπιθύμητα συστατικά, διαλογής και τελικής απομάκρυνσης ρύπων, σε μόνιμες ή κινητές
εγκαταστάσεις. Ομοίως, μετά από μια διαδικασία σύνθλιψης, διαλογής και αφαίρεσης μεταλλικών στοιχείων
και άλλων μολυσματικών ουσιών, το αδρανή σιδήρου πρέπει να υφίστανται δοκιμή γήρανσης αρδευόμενα με
νερό για ελάχιστη περίοδο τριών (3) μηνών.
Τα υλικά για διαβαθμισμένα αδρανή στρώσεων οδοστρωσίας δεν επιτρέπεται να είναι ευαίσθητα σε
οιεσδήποτε μορφές καιρικών συνθηκών, υποκείμενα σε σημαντικές φυσικές, ή χημικές αλλοιώσεις υπό τις
πλέον δυσμενείς συνθήκες που μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαίνουν στον τόπο χρήσης. Πρέπει να
διασφαλίζεται η μακροχρόνια ανθεκτικότητα, καθώς και να μη διαλύονται υπό την παρουσία ύδατος σε
βαθμό που μπορεί να προκληθεί ζημιά στις κατασκευές, ή σε άλλες στρώσεις του οδοστρώματος, ή ότι το
έδαφος, ή τα υδάτινα ρέματα ενδέχεται να μολυνθούν.
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Αδρανή από σκωρίες μεταλλουργίας γίνονται αποδεκτά για την κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, εφόσον
στα αποτελέσματα της ανάλυσης τους δεν υπερβαίνονται οι τιμές που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα 2,
εκτός αν οριστεί διαφορετικά από σχετική νομοθεσία.
Πίνακας 2 – Μέγιστη περιεκτικότητα επικίνδυνων ουσιών σε σκωρίες
Επικίνδυνες ουσίες

Μέγιστη περιεκτικότητα [mg/kg]

Πρότυπο

Βάριο

20,00

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Αρσενικό

0,50

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Κάδμιο

0,04

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

4,00

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Ολικό χρώμιο

0,50

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Υδράργυρος

0,01

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Νικέλιο

0,40

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Μόλυβδος

0,50

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Ψευδάργυρος

4,00

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Μολυβδαίνιο

0,50

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Σελήνιο

0,10

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Αντιμόνιο

0,06

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-4

Διαλυτά άλατα
(εξαιρουμένου του γύψου)

Λιγότερο από 1%

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χαλκός

(1)

(1)

Με την προϋπόθεση ότι το πάχος της στρώσης με σκωρίες δεν υπερβαίνει τα 30 cm

Επιπλέον τα αδρανή από σκωρίες χάλυβα (steel slags), εκτός των δοκιμών που αναφέρονται στον Πίνακα 2,
ελέγχεται επίσης η διόγκωσή τους, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1, Παρ. 19.3, η οποία πρέπει να είναι ≤ 5%.
Η διάρκεια της δοκιμής πρέπει να είναι 24 ώρες, όπου η περιεκτικότητα σε οξείδιο του μαγνησίου
(ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2) είναι ≤ 5%.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αερόψυκτες σκωρίες υψικαμίνου (air-cooled blast furnace slag),
εκτός των δοκιμών που αναφέρονται στον Πίνακα 2 και της διόγκωσης (≤ 5%), ελέγχεται η αποσύνθεση
ασβεστικού πυριτίου (dicalsium silicate) και η αποσύνθεση σιδήρου, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1, Παρ.
19.1 και 19.2, αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις, η αποσύνθεση θα πρέπει να είναι μηδενική.
4.1.2

Χημική σύνθεση αδρανών

Η περιεκτικότητα σε βάρος του συνολικού θείου, εκφραζόμενη ως S, (ΕΛΟΤ EN 1744-1) πρέπει να είναι
μικρότερη από πέντε τοις χιλίοις (S<5‰), όταν τα αδρανή υλικά έρχονται σε επαφή με στρώματα
επεξεργασμένα με τσιμέντο και λιγότερο από ένα τοις εκατό (1%) σε άλλες περιπτώσεις.
Εάν χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά από κατεδάφιση σκυροδέματος, η περιεκτικότητα σε
υδατοδιαλυτό θειικά άλατα του ανακυκλωμένου αδρανούς (εκφραζόμενη σε SO4, ΕΛΟΤ EN 1744-1) πρέπει
να είναι μικρότερη από επτά τοις χιλίοις (SO4<7‰).

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1

Γενικά

Χρησιμοποιούνται αδρανή υλικά καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά, που δεν περιέχουν τεμάχια πλακοειδή,
αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά, είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή οιασδήποτε φύσεως ξένες
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προσμίξεις, όπως π.χ. χώμα, σβώλοι αργίλου, και δεν φέρουν επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως, όπως π.χ.
αργιλούχες. Οι ιδιότητες αυτών αναφέρονται στην συνέχεια με διάκριση σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα.
Στην περίπτωση των αδρανών που φέρουν σήμανση CE, εάν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, ή διαχείριση
τους εντοπίζεται οποιαδήποτε απόκλιση από τις δηλούμενες επιδόσεις, η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί
ελέγχους και δοκιμές με σκοπό να εξασφαλίσει τις ιδιότητές και την ποιότητά των υλικών που καθορίζονται
στην παρούσα.
Στην περίπτωση που τα αδρανή υλικά παράγονται από προϊόντα εκσκαφής του έργου, τότε προκειμένου
αυτά να εγκριθούν και ενσωματωθούν στο έργο, λαμβάνονται δείγματα από κάθε πηγή προέλευσης του
έργου και για κάθε προγραμματισμένο όγκο παραγωγής, σύμφωνα με τις κάτωθι δοκιμές:
x Το μέγεθος των κόκκων κάθε κλάσματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Ο δείκτης πλακοειδούς (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3)
x Η αναλογία αδρανών με ολικά θραυσμένες και μη επιφάνειες (ΕΛΟΤ EN 933-5)
x Ο συντελεστής Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2)
x Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση - δοκιμή υγείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2)
x Η τιμή ισοδύναμου άμμου (SE4) (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8) και όπου έχει εφαρμογή, η τιμή μπλε του μεθυλενίου
(MBF) (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9)
x Η υδατο-απορροφητικότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6)
x Η περιεκτικότητα σε θειικά άλατα (SO4) (ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1)
x Η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1)
4.2.2

Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό

4.2.2.1 Αδρανή με θραυσμένες επιφάνειες
Το ποσοστό βάρους του χονδρόκοκκου αδρανούς με ολικά και μερικά θραυσμένες επιφάνειες, δηλαδή η
γωνιότητα του, (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-5) συμμορφώνεται, ανάλογα με την ΕΜΗΚΒΟ της οδού, με τις τιμές του
επόμενου πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Ελάχιστο ποσοστό βάρους αδρανών με θραυσμένες επιφάνειες
Κατηγορία οδού ανάλογα με ΕΜΗΚΒΟ
Ελάχιστο ποσοστό βάρους αδρανών με
θραυσμένες επιφάνειες

Τ00 και Τ0

Τ1 και Τ2

Τ2, Τ3 και Τ4

100%

≥70%

≥50%

Επιπλέον, το ποσοστό των πλήρως στρογγυλευμένων τεμαχίων (καθόλου θραυσμένες επιφάνειες) του
χονδρόκοκκου αδρανούς (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-5), ανάλογα με την ΕΜΗΚΒΟ της οδού, συμμορφώνεται για τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά τους με τις τιμές του επόμενου πίνακα 4.
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Πίνακας 4 - Μέγιστο ποσοστό βάρους αδρανών με καθόλου θραυσμένες επιφάνειες
Κατηγορία οδού ανάλογα με ΕΜΗΚΒΟ
Μέγιστο ποσοστό βάρους αδρανών με καθόλου
θραυσμένες επιφάνειες

Τ00 και Τ0

Τ1 και Τ2

Τ2, Τ3 και Τ4

0%

≤10%

≤10%

Από τους Πίνακες 3 και 4 προκύπτει η απαιτούμενη κατηγορία C, σύμφωνα με τον Πίνακα 7 του ΕΛΟΤ ΕΝ
13242.
4.2.3

Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-1.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού δεν επιτρέπεται να βρίσκεται εκτός των ορίων, που αναγράφονται
στον επόμενο Πίνακα 5. Ο Τύπος Ι χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης ή/ και της υπόβασης, ενώ ο
Τύπος II αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης.
Η διαβάθμιση του υλικού θα είναι ομαλή, δηλαδή το σχετικό διάγραμμα δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει
απότομες διακυμάνσεις. Επιπροσθέτως, τα διερχόμενα ποσοστά από τα κόσκινα: 4 mm (Π4), 2 mm (Π2) και
1 mm (Π2) θα συμμορφώνονται με τις τιμές του επόμενου Πίνακα 6.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται
να αποκλίνει από την κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών υλικών, η οποία υποβάλλεται
από τον Ανάδοχο πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης (βλ. επόμενη παράγραφο 6.1), σύμφωνα
με τις μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις του επόμενου Πίνακα 7. Επιπροσθέτως, θα ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του επόμενου Πίνακα 8.
Πίνακας 5 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Άνοιγμα κόσκινου

Διερχόμενο ποσοστό βάρους [%]

ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος I

Τύπος II

[mm]

0/32 GA85

0/40 GA85

40

100

85-99(1)

31,5

85-99(1)

63

100

20
16

55-85
55-85

10

(1)

35-65

8

35-65

4

25-50

2

19-40,5

19-44

1

13,5-31

13,5-38

0,5

8-24

8-32

0,063

0-11

0-12

25-50

Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%
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Πίνακας 6 - Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό βάρους αδρανών υλικών
Διερχόμενο ποσοστό βάρους [%]
Κόσκινο 4 mm
Π4 ≥ Π2 + 6

Κόσκινο 2 mm
Π 2 ≥ Π1 + 6

Κόσκινο 1 mm
Π1 ≥ 1,8 x Π0,063

Πίνακας 7 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Άνοιγμα κόσκινου

Διερχόμενο ποσοστό βάρους [%]

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Τύπος Ι

Τύπος II

[mm]

0/32 GA85

0/40 GA85

0
0
±5
±5

0
±5
±5
±5
±8

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

63
40
31,5
20
16
10
8
4
0,5
0,063

+8
±8
+8
±8
±8
±8
±8

±8
±8
±8
±8
±8
±8

±8
±5
±5
±3
±3

±8
±5
±5
±3
±3

Πίνακας 8 - Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού βάρους αδρανών υλικών

4.2.4

Τύπος μίγματος

Διερχόμενο ποσοστό βάρους [%]

Ι

10≤Π16-Π8≤25

0/32 GA85

10≤Π8-Π4≤25

II

10≤Π20-Π10≤25

0/40 GA85

10≤Π10-Π4≤25

Παραγωγή υλικού

Το θραυστό υλικό από προϊόντα εκσκαφών του έργου παράγεται σε συγκροτήματα θραύσεως, αναλόγως
της προέλευσης του αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής σύστασης, της σκληρότητας,
της αντοχής, της αρχικής και της επιδιωκόμενης διαβάθμισης αυτού.
Όταν το παραγόμενο υλικό δεν έχει την απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση, τότε διαχωρίζεται σε
κλάσματα και επανασυντίθεται κατά την απαιτούμενη αναλογία, που καθορίζεται από την επιδιωκόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση. Η εργασία εκτελείται σε μόνιμη εγκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάμιξη του
υλικού και η ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση.
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Το παραγόμενο υλικό ελέγχεται από τον Ανάδοχο συνεχώς σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ώστε αυτό να
πληροί όλους τους όρους της παρούσας. Υλικό που δεν πληροί τους όρους της παρούσας δεν επιτρέπεται
να μεταφερθεί στη θέση του έργου. Τυχόν υλικό που παράχθηκε και μεταφέρθηκε στο έργο, ενώ δεν πληροί
τους όρους της παρούσας, απορρίπτεται, ή αποξηλώνεται και απορρίπτεται εάν έχει ενσωματωθεί, αφού
συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο μη συμμόρφωσης.

5

Μέθοδος κατασκευής

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.1 Γενικά
Στην περίπτωση παραγωγής των υλικών από τον Ανάδοχο η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας
προϋποθέτει, τα σχετικά μηχανήματα και εργαλεία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και αυτό να
αποδεικνύεται από τα σχετικά αποδεικτικά δαπανών ότι ο Ανάδοχος φροντίζει για κανονική και περιοδική
συντήρηση.
Εξοπλισμός που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση δοκιμαστικού τμήματος και εγκριθεί από την
Υπηρεσία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην παραγωγή διαβαθμισμένων αδρανών.
Ο Ανάδοχος με δικές του δαπάνες οφείλει να διατηρεί Εργοταξιακό Εργαστήριο (αναγνωρισμένο σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία), για την συνεχή εξέταση των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρούσας. Για μικρής έκτασης έργα, μπορεί να επιτρέπεται η εξέταση, συνεχώς και
αδιαλείπτως, των υλικών και των εργασιών, σε άλλα, κατάλληλα εργαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [8]), εκτός του εργοταξίου.

5.2 Προπαρασκευή της επιφάνειας έδρασης
Πριν από την τοποθέτηση του υλικού πάνω στην επιφάνεια επί της οποίας θα κατασκευασθεί η στρώση, ο
Ανάδοχος εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:
x

Αναπασσάλωση και χωροστάθμηση του άξονα της οδού, καθώς και λήψη εγκάρσιων διατομών των
χωματουργικών, για τον έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των στοιχείων της μελέτης.

x

Έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης της στρώσης έδρασης, καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών
απαιτήσεων των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01.

Ειδικότερα, πασσαλώνεται ο άξονας της οδού, εξασφαλίζοντας τη θέση των σημείων που αντιστοιχούν στα
εκατόμετρα της χιλιομέτρησης, λαμβάνονται διατομές και χωροσταθμίζονται με εξάρτηση από μόνιμες
χωροσταθμικές αφετηρίες. Σημαίνονται και λαμβάνονται διατομές στα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών
(άκρα κυκλικών τόξων, κλωθοειδών), καθώς και στα σημεία αλλαγής των επικλίσεων.
Τα εν λόγω στοιχεία ελέγχονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβάνονται σε πρωτόκολλο και
συνιστούν βασικό στοιχείο επιμέτρησης των υπερκείμενων στρώσεων.
Όταν η Υπηρεσία διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τη μελέτη, τότε ο Ανάδοχος εκτελεί διορθωτικές
εργασίες, ώστε η επιφάνεια του καταστρώματος να ανταποκρίνεται στο γεωμετρικό σχήμα της διατομής της
οδού (βλ. επόμενη παράγραφο 5.9).
Η αποδοχή της ορθότητας της διαμορφωμένης επιφάνειας του καταστρώματος της οδού, σε σχέση με την
τυπική διατομή της μελέτης γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου.
Η στρώση έδρασης, επί της οποίας διαστρώνεται η κατασκευαζόμενη στρώση, δεν επιτρέπεται να
παραμορφώνεται από τα χρησιμοποιούμενα μέσα διάστρωσης και μεταφοράς.
Ο προβλεπόμενος από την παρούσα βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης έδρασης, ελέγχεται κάθε 500 m
μήκους οδού από τον Ανάδοχο.
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Στα τμήματα της οδού, που βρίσκονται σε θέση βραχωδών ορυγμάτων, όπως και σε ορισμένες περιπτώσεις
επιχωμάτων, όπου δεν απαιτείται κατασκευή υπόβασης, πριν από την κατασκευή της βάσης διαστρώνεται
μία ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 80 έως 150 mm από υλικό που προδιαγράφεται στην
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00, παράγραφοι 4.2 και 5.2.

5.3 Δοκιμαστικό τμήμα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πριν από την έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας (υποβάσεις, βάσεις), ο Ανάδοχος κατασκευάζει
δοκιμαστικό τμήμα μήκους 100 έως 300 m, με τα υλικά και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει
στο έργο. Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την
ανάμιξη, τη διάστρωση και τη συμπύκνωση του μίγματος των ασύνδετων αδρανών υλικών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας, όπως επίσης και να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός διελεύσεων του
μηχανήματος συμπύκνωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης.
Ο Ανάδοχος επιλέγει τη θέση κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος επί του έργου, την οποία εγκρίνει η
Υπηρεσία. Το κόστος κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος και της δειγματοληψίας, εκτέλεσης
εργαστηριακών και άλλων δοκιμών βαρύνει τον Ανάδοχο.
Το δοκιμαστικό τμήμα κατασκευάζεται με ένα διαμήκη αρμό μήκους τουλάχιστον 100 m, και τουλάχιστον
έναν εγκάρσιο αρμό διακοπής, εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνεται ανά λωρίδες με ειδικά μηχανήματα
διάστρωσης (finishers).
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, διεξάγονται οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο
5.8. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα ενσωματώνεται στο
έργο, αλλιώς γίνονται διορθωτικές εργασίες, όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 5.9. Όταν τα
αδρανή υλικά βρεθούν ακατάλληλα, τότε το δοκιμαστικό τμήμα αποξηλώνεται και τα υλικά απομακρύνονται
από το έργο. Οι δαπάνες κατασκευής, επανακατασκευής, ή αποξήλωσης και απομάκρυνσης βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
Μετά την επιτυχή κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, σε όλες τις επόμενες εργασίες χρησιμοποιούνται τα
ίδια μηχανήματα ανάμιξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης, τα ίδια υλικά και μίγματα και το ίδιο κύριο
προσωπικό, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος. Εάν, κατά τη διάρκεια
της κατασκευής του έργου, τα μέσα, το κύριο προσωπικό και τα υλικά και μίγματα μεταβληθούν, τότε ο
Ανάδοχος κατασκευάζει νέο δοκιμαστικό τμήμα και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία ελέγχου και έγκρισης
από την Υπηρεσία.
Η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να παραλείπεται, εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι ο Ανάδοχος διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάλληλό μηχανικό εξοπλισμό. Προς τούτο η Υπηρεσία εκδίδει απόφαση για τη
μη κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος.

5.4 Διάστρωση των αδρανών υλικών
Το υλικό της βάσης ή της υπόβασης διαστρώνεται επί της διαμορφωμένης επιφάνειας έδρασης (εφόσον
αυτή έχει γίνει αποδεκτή), σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους ελάχιστου 75 mm και μέγιστου 150 mm,
ανάλογα με τη Μελέτη του οδοστρώματος.
Όταν απαιτούνται περισσότερες της μίας στρώσεις, κάθε στρώση διαστρώνεται, μορφώνεται και
συμπυκνώνεται πριν από τη διάστρωση του υλικού της επόμενης στρώσης, σύμφωνα με τους όρους
παρούσας.
Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού γίνεται σε κατάλληλη μονάδα ανάμιξης-διαβροχής. Η διάστρωση
του υλικού γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης (finishers), που παρέχουν την προκαθορισμένη
υγρασία συμπύκνωσης (ελάχιστη 4%). Το διαβρεγμένο υλικό μεταφέρεται, διαστρώνεται και συμπυκνώνεται
με υγρασία που μπορεί να μεταβάλλεται από +1% έως -2% της βέλτιστης υγρασίας για μέγιστη συμπύκνωση
κατά Proctor (τροποποιημένη), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13286-2, και δίχως να επέρχεται διαχωρισμός ή
εξάτμιση του ύδατος.
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Εξαίρεση της διάστρωσης, με ειδικό μηχάνημα, αποτελεί η κατασκευή βάσης/ υπόβασης, μόνο όταν αυτή
προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διάστρωση του υλικού στο επιθυμητό
πάχος μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και με διαμορφωτήρα (grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της
επιθυμητής υγρασίας, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και με κατάλληλα εξοπλισμένες
υδροφόρες. Επιβάλλεται η εφαρμογή ομοιόμορφης διασποράς του ύδατος και η αποφυγή διαχωρισμού των
κόκκων του υλικού. Προκειμένου η συμπυκνωμένη στρώση να έχει το απαιτούμενο πάχος, λαμβάνεται
μέριμνα ώστε η διαστρωνόμενη μη συμπυκνωμένη στρώση να έχει το κατάλληλο πάχος και τα σειράδια το
ανάλογο μέγεθος. Οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση υλικού, για επίτευξη του απαιτούμενου πάχους,
γίνεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 5.5. Το υλικό για την κατασκευή της βάσης ή υπόβασης
προσκομίζεται προαναμιγμένο στην επιθυμητή κοκκομετρική διαβάθμιση. Ανάμιξη επί της οδού από σωρούς
ή από σειράδια για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής καμπύλης απαγορεύεται, σε όλες τις
περιπτώσεις.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.5 Συμπύκνωση
Αμέσως μετά την τελική διάστρωση και μόρφωση, η κάθε στρώση συμπυκνώνεται σε ολόκληρο το πλάτος
αυτής με οδοστρωτήρες, που μπορεί να είναι:
α)

στατικοί λείου μεταλλικού κυλίνδρου, βάρους > 2 700 kg ανά μέτρο πλάτους κυλίνδρου

β)

δονητικοί, βάρους >700 kg ανά μέτρο πλάτους κυλίνδρου

γ)

λαστιχοφόροι, συνολικού βάρους ανά πλάτος διάστρωσης >4 000 kg

δ)

αυτοκινούμενοι συμπυκνωτές με δονητικές πλάκες, βάρους > 1 400 kg ανά τετραγωνικό μέτρο πλάκας.

ε) δονητής επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50 kg ή κρουστικός συμπυκνωτής (power rammer), βάρους
> 100 kg, που εφαρμόζεται σε περίπτωση μικρών επιφανειών.
Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού, στα ευθύγραμμα τμήματα της οδού από τα
άκρα προς το κέντρο αυτής, ενώ στα καμπύλα (σε επίκλιση) από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο άκρο.
Σε κάθε διαδρομή του οδοστρωτήρα, οι πίσω τροχοί επικαλύπτουν κάθε ίχνος προηγουμένης διέλευσης
αυτών κατά 15 cm. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες ή μετατοπίσεις του υλικού, οι οποίες δημιουργούνται,
διορθώνονται με χαλάρωση του υλικού (αναμόχλευση κλπ.) στις θέσεις αυτές, με προσθήκη ή αφαίρεση
νέου υλικού, όπου απαιτείται και με επανακυλίνδρωση μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί ομαλή και
ομοιόμορφη. Όπου δεν είναι δυνατή (λόγω περιορισμένου χώρου) η χρήση οδοστρωτήρα, το υλικό
συμπυκνώνεται με άλλα μηχανικά μέσα (βλ προηγούμενη παράγραφο «ε») με ισοδύναμη απόδοση
συμπύκνωσης προς αυτήν των οδοστρωτήρων.
Η κυλίνδρωση συνεχίζεται με τον εν λόγω τρόπο, μέχρις ότου να επιτευχθεί πυκνότητα ίση με τις τιμές του
επόμενου πίνακα 9 σε σχέση με τη μεγίστη εργαστηριακή, που υπολογίζεται με το ΕΛΟΤ EN 13286-2.
Πίνακας 9 - Ελάχιστη πυκνότητα
Κατηγορία οδού ανάλογα με ΕΜΗΚΒΟ
Ελάχιστη πυκνότητα

Τ00, Τ0, Τ1 και Τ2

Τ3 και Τ4

100%

≥98%

Στις περιπτώσεις χονδρόκοκκων υλικών, όπου το συγκρατούμενο στο κόσκινο 31,5 mm είναι μεγαλύτερο
από 25% κβ και δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της συμπύκνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 (Μέθοδοι Α & Β),
ή μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, εφαρμόζεται η μέθοδος φόρτισης πλάκας κατά DIN 18134, ή κατά
NF P 94-117-1 (εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ).
Η τιμή του μέτρου παραμόρφωσης EV2, κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
τιμές του επόμενου πίνακα 10, ανάλογα με την κατηγορία του εδάφους έδρασης και την ΕΜΗΚΒΟ της οδού.
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Πίνακας 10 - Τιμή μέτρου παραμόρφωσης EV2 ανάλογα με τις κατηγορίες εδάφους έδρασης
Κατηγορία ΕΜΗΚΒΟ της οδού

Κατηγορίες
εδάφους έδρασης

Τ00 και Τ0

Τ1

Τ2

Τ3

Τ4

Ε3 και Ε4

200

180

150

120

100

Ε2

-

150

120

100

80

Ε1

-

-

100

80

80

Πηγή: βλ βιβλιογραφία [6]

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Επιπλέον, πρέπει να τηρείται η αναλογία EV2 / EV1 <2,2 (EV2: τιμή του μέτρου παραμόρφωσης, κατά τη
δεύτερη φόρτιση της δοκιμής/ EV1: κατά τη πρώτη φόρτιση της δοκιμής).
Ο έλεγχος της συμπύκνωσης, που επιτυγχάνεται στο έργο, γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παράγραφο 5.6.4.
Η απαιτούμενη συμπύκνωση της κάθε στρώσης υπόβασης ή βάσης μπορεί να επιτευχθεί εάν ο αριθμός των
διελεύσεων, ανά τύπο μηχανήματος συμπύκνωσης, που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο πάχος
συμπυκνωμένης στρώσης, είναι σύμφωνος με τις τιμές του επόμενου Πίνακα 11, με την προϋπόθεση
τήρησης των απαιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου 5.4. Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός
συμπύκνωσης, ο οποίος έχει επιτευχθεί με τη χρήση των μηχανημάτων, που προαναφέρονται ή με
συνδυασμό αυτών, επιβεβαιώνεται εκτελώντας τον έλεγχο συμπύκνωσης, όπως προαναφέρεται.
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Πίνακας 11 - Απαιτούμενες διελεύσεις μηχανημάτων συμπύκνωσης υλικών βάσης και/ ή υπόβασης
Τύπος μηχανήματος
συμπύκνωσης

100 mm

150 mm

200 mm

2 700-5 400

Στατικός οδοστρωτήρας λείου
κυλίνδρου (ή δονητικός που
λειτουργεί δίχως τη δόνηση)
(Ταχύτητα διέλευσης <5 km/h)

kg/m πλάτους κυλίνδρου
16

Ακαταλ.

Ακαταλ.

>5 400

8

16

Ακαταλ.

Δονητικός οδοστρωτήρας

kg/m πλάτους κυλίνδρου
700-1 300

16

Ακαταλ.(1)

Ακαταλ.

6

16

Ακαταλ.

1 300-1 800

4

6

10

1 800-2 300

3

5

9

2 300-2 900

3

5

8

2 900-3 600

2

4

7

3 600-4 300

2

4

6

4 300-5 000

2

3

5

4 000-6 000

12

Ακαταλ.

(Ταχύτητα διέλευσης 1,5 2,5 km/h)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατηγορία βάρους

Αριθμός διελεύσεων για πάχος
συμπυκνωμένης στρώσης:

>5 000
Λαστιχοφόρος οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης <5 km/h)

Συνολ. βάρος οδοστρωτ.
Ανά συμπυκνωμένο πλάτος
kg/m

Αυτοκινούμενος συμπυκνωτής
δονητικής πλάκας
(Ταχύτητα διέλευσης <1 km/h)
Δονητής επιφανείας (Vibro tamper)

Κρουστικός συμπυκνωτής (Power
rammer)

(1)

6 000-8 000

12

Ακαταλ.
Ακαταλ.

8 000-12 000

10

16

Ακαταλ.

>12 000

8

12

Ακαταλ.

1 400-1 800

8

Ακαταλ.

Ακαταλ.

1 800-2 100

5

8

Ακαταλ.

>2 100

3

6

10

50 – 65 kg

4

8

Ακαταλ.

65 – 75 kg

3

6

10

>75 kg

2

4

8

100-500 kg

5

8

Ακαταλ.

>500 kg

5

8

12

kg/m2

Ακαταλ.

πλάκας

Βάρος

Βάρος

Ακαταλ. = Ακατάλληλο για συμπύκνωση της στρώσης αυτής

Στην περίπτωση ενδιάμεσης στρώσης, μεταξύ των 100, 150, ή 200 mm, ο αριθμός των διελεύσεων των
συμπυκνωτικών μέσων καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των παχών, επιλέγοντας τον αμέσως
μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό στην περίπτωση αποτελέσματος δεκαδικού αριθμού.
Πριν από την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα, ο Ανάδοχος
εφαρμόζει πειραματικά την οριζόμενη συμπύκνωση από την παρούσα ΕΤΕΠ, προκειμένου να καθοριστεί ο
συγκεκριμένος αριθμός διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης, για την επίτευξη της προκαθορισμένου
βαθμού συμπύκνωσης.
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5.6 Τελικός έλεγχος στρώσης βάσης και υπόβασης
Μετά τη συμπύκνωση, η στρώση της βάσης ή της υπόβασης πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη
συνέχεια. Η μη τήρησή τους συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.
5.6.1

Απαιτήσεις πάχους στρώσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το πάχος της κάθε στρώσης της βάσης ή της υπόβασης δεν επιτρέπεται να διαφέρει περισσότερο από
±20 mm από το συμβατικό πάχος. Όμως το συνολικό πάχος της στρώσης βάσης ή υπόβασης, όπως και το
συνολικό πάχος της βάσης και της υπόβασης μαζί, δεν επιτρέπεται να διαφέρει περισσότερο από ±10 mm
από το συμβατικό συνολικό πάχος.
Αμέσως μετά την τελική συμπύκνωση της βάσης ή της υπόβασης, μετράται το πάχος σε ένα ή περισσότερα
σημεία ανά 100 m μήκους. Οι μετρήσεις γίνονται με διάνοιξη δοκιμαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων
μεθόδων. Τα σημεία για τις μετρήσεις επιλέγονται από την Υπηρεσία σε τυχαίες θέσεις, ώστε να
περιλαμβάνονται διάφορα σημεία της διατομής της οδού. Εάν με τους ελέγχους, δεν καταγράφονται
αποκλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπομένων ανοχών, τότε το μεταξύ των δοκιμών (μετρήσεων) τμήμα
μπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας σε μήκος μέχρι 300 m, εκτελώντας ενδεχομένως και
ενδιάμεσες μετρήσεις σε μικρότερα τμήματα.
Όπου μια μέτρηση πάχους δίνει απόκλιση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ανοχή, τότε εκτελούνται
επιπρόσθετες μετρήσεις ανά διαστήματα περίπου 7,5 m, μέχρις ότου οι μετρήσεις προσδιορίσουν
επακριβώς τα όρια της περιοχής όπου δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.
Ο Ανάδοχος εκτελεί τη διάνοιξη των οπών και την πλήρωση αυτών με τα ίδια υλικά της διάστρωσης,
κατάλληλα συμπυκνωμένα, με δική του δαπάνη και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας.
5.6.2

Απαιτήσεις πλάτους και υψομετρικής στάθμης επιφάνειας στρώσης

Το πλάτος της διαστρωνόμενης στρώσης ελέγχεται κάθε 20 m σε εγκάρσιες διατομές και αυτό δεν πρέπει να
υπολείπεται από το προβλεπόμενο στις τυπικές διατομές.
Η υψομετρική στάθμη της άνω επιφάνειας στρώσης, που προκύπτει μετά την κατασκευή της βάσης ή της
υπόβασης (μεμονωμένα), ή της βάσης και της υπόβασης μαζί, δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει υψομετρικές
αποκλίσεις μεγαλύτερες από την προβλεπόμενη στάθμη της μελέτης, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες ανοχές
του επόμενου πίνακα 12.
Πίνακας 12 – Επιτρεπόμενες υψομετρικές αποκλίσεις επιφάνειας στρώσης
Στρώση
Άνω επιφάνεια βάσης*
Άνω επιφάνεια υπόβασης
*

Αποδεκτή απόκλιση [mm]
±15
+10/-30

Στην περίπτωση που στην επιφάνεια της βάσης πρόκειται να διαστρωθεί πλάκα σκυροδέματος, τότε η άνω στάθμη,
που προκύπτει από την κατασκευή, δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από
±10 mm από την προβλεπόμενη στάθμη της μελέτης

Ο έλεγχος των υψομετρικών αποκλίσεων γίνεται με μετρήσεις χωροστάθμησης σε κάναβο 10 m κατά τη
διαμήκη και 2 m κατά την εγκάρσια διεύθυνση, ή όπως αλλιώς αιτιολογημένα ορίσει η Υπηρεσία.
Συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους περιορισμούς, θεωρείται όταν, το πολύ μία μέτρηση από δέκα
διαδοχικές, που λαμβάνονται κατά τη διαμήκη διεύθυνση, ή μία μέτρηση κατά την οποιαδήποτε εγκάρσια
γραμμή μέτρησης, υπερβαίνει τις εν λόγω επιτρεπόμενες αποκλίσεις κατά 5 mm.
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5.6.3

52149

Απαίτηση ομαλότητας άνω επιφάνειας οδοστρωσίας

Η ομαλότητα της άνω επιφάνειας της οδοστρωσίας επιβεβαιώνεται με χρήση κατάλληλης συσκευής (πχ.
ελαφρού αδρανειακού προφιλογράφου, αδρανειακού προφιλογράφου με μονοαξονικό σαρωτή Laser, ή
άλλης συσκευής της οποίας τα αποτελέσματα ανάγονται σε δείκτη IRI), μετρώντας το δείκτη IRI, σύμφωνα με
το prEN 13036-5. Η μέτρηση γίνεται διαιρώντας το πλάτος της επιφάνειας της στρώσης σε λωρίδες πλάτους
περίπου 3,50 m (εφόσον η οδός έχει περισσότερες από μια λωρίδες κυκλοφορίας) και κάθε μια διατρέχεται
από τον σαρωτή μια φορά κατά την επιλεγόμενη, από τον χειριστή, κατεύθυνση. Η στρώση στο πλάτος της
κάθε λωρίδας γίνεται αποδεκτή, εφόσον οι μετρούμενες τιμές του δείκτη IRI συμμορφώνονται τα όρια των
τιμών του επόμενου πίνακα 13.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 13 – Επιτρεπόμενες τιμές IRI
Τιμή IRI [m/km]

Ποσοστό τμημάτων
μήκους 200 m

e ≥ 20

20 > e > 10

10 ≥ e

50%

<3,00

<2,50

<2,50

80%

<4,00

<3,50

<3,50

100%

<5,00

<4,50

<4,00

e: πάχος στρώσης σε cm

Οι τιμές των μετρήσεων IRI δίνονται σε m/km με δύο δεκαδικά ψηφία.
Η χρησιμοποιούμενη συσκευή πρέπει να έχει την ικανότητα να μετρά υψόμετρα της ελεγχόμενης επιφάνειας
με πύκνωση 50 mm και με ανάλυση ≤0,025 mm. Η συσκευή πρέπει να παρέχει δυνατότητα βαθμονόμησης
στο πεδίο και να μετρά την οριζόντια απόσταση που διανύει. Αυτή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με λογισμικό
ικανότητας παραγωγής, παρουσίασης, αποθήκευσης και αναφοράς του δείκτη IRI ανά διαστήματα μήκους
200 m της ελεγχόμενης επιφάνειας.
Επιπλέον, ελέγχεται οπτικά η τυχόν παρουσία βυθίσεων στην επιφάνεια που μπορεί να συγκρατούν νερό και
αν αυτό συμβαίνει, ο Ανάδοχος εκτελεί τις απαιτούμενες διορθώσεις.
Πριν από την πραγματοποίηση κάθε περιόδου μετρήσεων, απαιτείται βαθμονόμηση της συσκευής, που
γίνεται σε τμήμα οδού μήκους 200 m σε δύο επαναλαμβανόμενες διελεύσεις, με την παρουσία της
Υπηρεσίας. Η βαθμονόμηση γίνεται αποδεκτή εφόσον η διαφορά των μετρήσεων του IRI των δύο
διελεύσεων δεν υπερβαίνει τα 0,06 m/km.
Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις μετρήσεις, το πολύ έως και 7 ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση
κατασκευής της άνω επιφάνειας της οδοστρωσίας. Επίσης, αναλαμβάνει την αβεβαιότητα του επηρεασμού
των αποτελεσμάτων, από την προσωρινή κυκλοφορία οχημάτων, μεταξύ του διαστήματος περαίωσης της
κατασκευής της και της διαδικασίας των μετρήσεων.
Στην περίπτωση που από τα τεύχη δημοπράτησης, δεν προβλέπεται ο έλεγχος της κατά μήκος ομαλότητας
των ασφαλτικών στρώσεων με μέτρηση του δείκτη IRI, τότε η ομαλότητα μπορεί να ελέγχεται, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 13036-7 με 3-μετρο ευθύγραμμο κανόνα, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού,
όποτε οι αποκλίσεις μεταξύ της επιφάνειας της στρώσης και της κάτω επιφάνειας του κανόνα πρέπει να είναι
το πολύ 12 mm. Οι μετρήσεις ελέγχου γίνονται κάθε 20 m και σε κάθε διαστρωνόμενη λωρίδα της
επιφάνειας.
5.6.4

Έλεγχος συμπύκνωσης

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε στρώσης, ή τμήματος αυτής, εκτελείται επί τόπου έλεγχος της
συμπύκνωσης, είτε με τη μέθοδο κώνου – άμμου, κατά ASTM D 1556 (εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο
ΕΛΟΤ ΕΝ), είτε με πυρηνικές συσκευές, κατά ASTM D 6938-10 (εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο
ΕΛΟΤ ΕΝ), μετά από τη βαθμονόμηση αυτών κατά την κατασκευή των δοκιμαστικών τμημάτων και την
επιβεβαίωση με τα αποτελέσματα της δοκιμής, κατά ASTM D 1556.
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Στις περιπτώσεις χονδρόκοκκων υλικών, όπου το συγκρατούμενο στο κόσκινο 31,5 mm είναι μεγαλύτερο
από 25% κβ και δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της συμπύκνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 (Μέθοδοι Α & Β),
ή μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, εφαρμόζεται η μέθοδος φόρτισης πλάκας κατά DIN 18134, ή κατά
NF P 94-117-1 (εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ).

5.7 Έγκριση υλικών - έλεγχος καταλληλότητας

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην περίπτωση παραγωγής των υλικών από τον Ανάδοχο, τότε αυτά υπόκεινται, πριν από τη χρήση τους,
αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πριν από την έναρξη των εργασιών
διάστρωσης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και υποβάλει πλήρη
σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά, οι οποίοι προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο
4.2. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιμοποιείται (π.χ. αλλαγή της κοκκομετρικής
διαβάθμισης), ή και γενικότερη αλλαγή πηγών λήψης υλικών, επιτρέπεται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας
και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Γι’ αυτούς τους λόγους ο Ανάδοχος, λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, τα οποία ελέγχονται από
κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [8]), και
χρησιμοποιούνται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών, που ενσωματώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία, σε
οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της
ποιότητας ή αλλιώς την απόρριψη των υλικών.

5.8 Δοκιμές
Οι έλεγχοι, που εκτελεί ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς και η συνιστώμενη συχνότητα
δειγματοληψίας αναφέρονται στον επόμενο Πίνακα 14. Σε καμία περίπτωση, η αναφερόμενη συχνότητα δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιμοποιεί υλικά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
παρούσας.
Η δειγματοληψία για τις δοκιμές επί των αδρανών υλικών, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, γίνεται στην
έξοδο του μείκτη ή στο χώρο αποθήκευσης, εφαρμόζοντας το ΕΛΟΤ ΕΝ 932-1.
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Πίνακας 14 – Διενεργούμενοι Έλεγχοι - Δοκιμές
#

Έλεγχος - Δοκιμή

Πρότυπο

Συχνότητα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δοκιμές επί των αδρανών πριν από τη διάστρωση
1

Προσδιορισμός κατανομής μεγέθους
κόκκων

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

1 δοκιμή ανά 1 000 m3 ή 2 ανά ημέρα
(μια το πρωί και μια το απόγευμα),
εάν η ποσότητα του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη

2

Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης):
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8
x Δοκιμή ισοδύναμο άμμου
x Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (όπου ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9
εφαρμόζεται)

1 δοκιμή ανά 1 000 m3 ή 2 ανά ημέρα
(μια το πρωί και μια το απόγευμα),
εάν η ποσότητα του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη

3

Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los
Angeles

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

1 δοκιμή ανά 20 000 m3 ή 1 ανά μήνα,
εάν η ποσότητα του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη (1)

4

Αντοχή σε αποσάθρωση (για το μείγμα
των αδρανών)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2

1 δοκιμή ανά πηγή λήψης των υλικών

5

Δείκτης πλακοειδούς

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3

1 δοκιμή ανά 20 000 m3 ή 1 ανά μήνα,
εάν η ποσότητα του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη (1)

6

Αναλογία αδρανών με ολικά
θραυσμένες και μη επιφάνειες (2)

ΕΛΟΤ EN 933-5

1 δοκιμή ανά 20 000 m3 ή 1 ανά μήνα,
εάν η ποσότητα του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη (1)

7

Πυκνότητα και υδατοαπορρόφηση
μίγματος κατά τη διάστρωση

ΕΛΟΤ EN 1097-6

1 δοκιμή ανά 1 000 m3 ή 2 ανά ημέρα
(μια το πρωί και μια το απόγευμα),
εάν η ποσότητα του παραγόμενου
υλικού είναι μικρότερη

ΕΛΟΤ EN 13286-2

1 δοκιμή ανά 5 000 m3 ή τουλάχιστον
1 ανά εβδομάδα, εάν η ποσότητα του
παραγόμενου υλικού είναι μικρότερη
υλικών, ή όταν αλλάζει η
κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος
των αδρανών

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίαςπυκνότητας (Τροποποιημένη Proctor)

8

Δοκιμές επί της τελειωμένης στρώσης
Βαθμός συμπύκνωσης:
9

x

με τη μέθοδο κώνου-άμμου

x

με τη μέθοδο πυρηνικής συσκευής

10

Βαθμός συμπύκνωσης με τη μέθοδο
της φορτιζόμενης πλάκας, εφόσον δεν
είναι εφικτή η εφαρμογή του
προηγούμενου ελέγχου #10:

(1)
(2)
(3)

ASTM D 1556(3)
ASTM D 6938-10(3)
DIN 18134(3) ή
NF P 94-117-1(3)

1 δοκιμή ανά 1 000 m2 επιφάνειας
στρώσης

1 δοκιμή ανά 1 000 m2 επιφάνειας
στρώσης

Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιμή ανά συμπυκνωμένη στρώση
Μόνο σε περίπτωση θραυστού αμμοχάλικου ποταμού ή ορυχείου
Εκτός εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ

Η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη μείωση της συχνότητας δοκιμών στο ήμισυ, εφόσον θεωρεί ότι τα υλικά
παρουσιάζουν επαρκή ομοιογένεια (με βάση τις εκτελούμενες δοκιμές), ή εφόσον κατά την διάρκεια του
ελέγχου αποδοχής τελειωμένης εργασίας, δέκα διαδοχικές παρτίδες αδρανών έχουν εγκριθεί.
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Ως μια παρτίδα αδρανών, η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί εξ ολοκλήρου, θεωρείται η
μικρότερη ποσότητα που αντιστοιχεί σε μια στρώση διαβαθμισμένων αδρανών, των εξής ποσοτήτων:
x το μήκος 500 m
x η επιφάνεια 3 500 m2
x το κλάσμα που κατασκευάζεται κάθε ημέρα

5.9 Διορθωτικές εργασίες

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε κάθε περιοχή (τμήμα), που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας, ως προς το
πάχος στρώσης, τη στάθμη της άνω επιφάνειας, την ομαλότητα και τη συμπύκνωση, ο Ανάδοχος εκτελεί με
δική του δαπάνη τις απαραίτητες διορθωτικές εργασίες, σε όση έκταση ορίζεται από την Υπηρεσία.
Οι διορθωτικές εργασίες συνίστανται σε αναμόχλευση του ανώτερου πάχους των 75 mm της στρώσης,
αφαίρεση ή προσθήκη υλικού (όσο είναι αναγκαίο), μόρφωση και συμπύκνωση, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 5.4 και 5.5. Η έκταση ή το τμήμα που αποκαθίσταται δεν
επιτρέπεται να έχουν διαστάσεις μικρότερες από 20 m μήκος και 2 m πλάτος.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Πριν από την παραλαβή της τελειωμένης εργασίας εκτελούνται οι εξής έλεγχοι:
x Έλεγχος επιβεβαίωσης ότι πριν από την ενσωμάτωση των υλικών έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι που
αναφέρονται στην παράγραφο 4
x Έλεγχος επιβεβαίωσης της αποδοχής των αποτελεσμάτων των δοκιμών για τη ποιότητα των αδρανών
υλικών, που ενσωματώνονται στο έργο, σύμφωνα με την παράγραφο 5.8 της παρούσας
x Έλεγχος ανοχών άνω επιφάνειας σύμφωνα με την παράγραφο 5.6 της παρούσας

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

7.1 Κατάταξη στρώσεων για την επιμέτρηση
Οι στρώσεις οδοστρωσίας από ασύνδετα αδρανή υλικά διακρίνονται σε κατηγορίες και επιμετρούνται σε
μονάδες, που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα 15.
Πίνακας 15 – Μονάδες επιμέτρησης
#

Στρώση οδοστρωσίας

1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

κυβικό μέτρο

Μονάδα επιμέτρησης

2

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

τετραγωνικό μέτρο

3

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

κυβικό μέτρο

4

Βάση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

τετραγωνικό μέτρο

5

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος

κυβικό μέτρο

6

Ισοπεδωτική στρώση οδοστρωσίας

κυβικό μέτρο

7

Κατασκευή ερείσματος

κυβικό μέτρο

7.2 Επιμέτρηση κατασκευής στρώσεως κατ’ επιφάνεια
Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση μεταξύ των ακμών της στέψης της άνω επιφανείας της
(χωρίς να συνυπολογίζονται οι κεκλιμένες παρειές της στρώσης), σύμφωνα με την τυπική διατομή της οδού.
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7.3 Επιμέτρηση πλήρους κατασκευής στρώσεως κατ’ όγκο
Η επιμέτρηση γίνεται με λήψη διατομών πριν και μετά από την κατασκευή της στρώσης μεταβλητού πάχους.

7.4 Μεταφορά υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

25

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52154

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2018

©

ΕΛΟΤ

Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

5

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52161

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52162
© Ǽȁȅȉ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04:2018

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țȜİȚıĲoȪ ĲȪʌȠȣ ıİ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ.
ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ: İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ (ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ), ıȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ,
ȚıȠʌİįȦĲȚțȒ (İȟȠȝĮȜȣȞĲȚțȒ) ıĲȡȫıȘ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 933-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ –
ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚȝȫȞ, ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠȝȫȞ țȠıțȓȞȦȞ -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle
size distribution - Test sieves, nominal size of apertures

Ǽȁȅȉ EN 933-3

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ-- Test for geometrical
properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape Flakiness index

Ǽȁȅȉ EN 933-5

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ % ĲȦȞ ıȣȞșȜȚȝȝȑȞȦȞ țĮȚ șȡĮȣıȝȑȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıİ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ -- Tests for geometrical properties of aggregates Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in
coarse aggregate particles

Ǽȁȅȉ EN 933-8

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 8: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚȝȒ ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ ȐȝȝȠȣ -- Tests
for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test

Ǽȁȅȉ EN 933-9

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 9: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚȝȒ ȝʌȜİ ĲȠȣ ȝİșȣȜİȞȓȠȣ -Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test
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Ǽȁȅȉ EN 933-10

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 10: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ
ĳȓȜȜİȡ (țȠıțȓȞȚıȝĮ ȝİ ȡİȪȝĮ ĮȑȡĮ) -- Tests for geometrical properties of
aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of filler aggregates
(air jet sieving)

Ǽȁȅȉ EN 1097-2

ǻȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2:
ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȩ -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for
the determination of resistance to fragmentation

Ǽȁȅȉ EN 1097-6

ǻȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ -Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption

Ǽȁȅȉ EN 1097-7

ǻȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 7:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ - ȂȑșȠįȠȢ ʌȣțȞȠȝȑĲȡȠȣ -Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7 :
Determination of particle density of filler - Pyknometer method

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡȝȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚȝȒ șİȚȚțȠȪ ȝĮȖȞȘıȓȠȣ -- Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test

Ǽȁȅȉ EN 1426

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ȝİ
ȕİȜȩȞĮ -- Bitumen and bituminous binders - Determination of needle
penetration

Ǽȁȅȉ EN 1427

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ
ȝĮȜȐțȣȞıȘȢ – ȂȑșȠįȠȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȚįȓȠȣ -- Bitumen and bituminous
binders - Determination of the softening point - Ring and Ball method

Ǽȁȅȉ EN 1744-1

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȘȝȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȋȘȝȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ -- Tests for chemical properties of aggregates
- Part 1: Chemical analysis

Ǽȁȅȉ EN 12591

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮıĳȐȜĲȠȣȢ
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ -- Bitumen and bituminous binders - Specifications for
paving grade bitumens

Ǽȁȅȉ EN 12697-1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
1: ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ įȚĮȜȣĲȩ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ -- Bituminous mixtures Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content

Ǽȁȅȉ EN 12697-3

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
3: ǹȞȐțĲȘıȘ ĮıĳȐȜĲȠȣ: ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȠȢ ĮʌȠıĲĮțĲȒȡĮȢ -- Bituminous
mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3: Bitumen recovery:
Rotary evaporator

Ǽȁȅȉ EN 12697-5

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ -- Bituminous mixtures - Test
methods for hot mix asphalt - Part 5: Determination of the maximum
density

Ǽȁȅȉ EN 12697-6

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ --
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Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens
Ǽȁȅȉ EN 12697-8

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
8: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ țİȞȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ
-- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8:
Determination of void characteristics of bituminous specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-12

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ İȣĮȚıșȘıȓĮȢ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ įȠțȚȝȓȦȞ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix
asphalt - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous
specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-22

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
22: ǻȠțȚȝȒ ĲȡȠȤĮȣȜȐțȦıȘȢ -- Bituminous mixtures - Test methods for
hot mix asphalt - Part 22: Wheel tracking

Ǽȁȅȉ EN 12697-23

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
23: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȑȝȝİıȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įȠțȚȝȓȦȞ
ĮıĳȐȜĲȠȣ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous
specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-24

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
24: ǹȞĲȠȤȒ ıİ țȩʌȦıȘ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot
mix asphalt - Part 24: Resistance to fatigue

Ǽȁȅȉ EN 12697-26

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
26: ǻȣıțĮȝȥȓĮ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix
asphalt - Part 26: Stiffness

Ǽȁȅȉ EN 12697-27

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ - ȂȑȡȠȢ 27: ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ -Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Sampling

Ǽȁȅȉ EN 12697-30

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
30: ȆĮȡĮıțİȣȒ įȠțȚȝȓȦȞ ȝİ ıȣıțİȣȒ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ -Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30:
Specimen preparation by impact compactor

Ǽȁȅȉ EN 12697-34

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
34: ǻȠțȚȝȒ Marshall -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix
asphalt - Part 34: Marshall test

Ǽȁȅȉ EN 12697-39

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
39: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ȝİ İȜİȖȤȩȝİȞȘ
țĮȪıȘ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part
39: Binder content by ignition

Ǽȁȅȉ EN 12697-43

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
43: ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȣȖȡȐ țĮȪıȚȝĮ -- Bituminous mixtures - Test methods for
hot mix asphalt - Part 43: Resistance to fuel
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Ǽȁȅȉ EN 13036-1

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȘȢ ȝĮțȡȠįȠȝȒȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȝİ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȩȖțȠȣ țȘȜȓįĮȢ -- Road and airfield surface
characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement
surface macrotexture depth using a volumetric patch technique

Ǽȁȅȉ EN 13036-7

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȂȑȡȠȢ 7: ȂȑĲȡȘıȘ ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȪȜȚıȘȢ ĲȦȞ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ (ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ) : ȂȑșȠįȠȢ țĮȞȩȞĮ -- Road and airfield
surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement
of pavement courses : the straightedge test

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13043

ǹįȡĮȞȒ ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ȠįȫȞ,
ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ -- Aggregates
for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and
other trafficked areas

Eȁȅȉ EN 13108-1

ǹıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȣȜȚțȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ -- Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1:
Asphalt Concrete

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13108-21

ǹıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȣȜȚțȫȞ - ȂȑȡȠȢ 21: ǼȜİȖȤȠȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ -- Bituminous mixtures – Material
specifications – Part 21: Factory Production Control

Ǽȁȅȉ EN 13398

ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ – ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ İȜĮıĲȚțȒȢ
ĮȞȐțĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ -- Bitumen and bituminous
binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen

Ǽȁȅȉ EN 13399

ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ – ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ıĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ -- Bitumen and
bituminous binders - Determination of storage stability of modified
bitumen

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13473-1

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮȢ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ ȝİ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮĲȠȝȫȞ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȝȑıȠȣ ȕȐșȠȣȢ
ĲȘȢ țĮĲĮĲȠȝȒȢ -- Characterization of pavement texture by use of surface
profiles - Part 1: Determination of Mean Profile Depth

Ǽȁȅȉ EN 14023

ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ – ȆȜĮȓıȚȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, ȖȚĮ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠ ȝİ ʌȠȜȣȝİȡȒ -- Bitumen and bituminous
binders - Specification framework fo polymer modified bitumens

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

3.1 ǹıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ: İȓȞĮȚ ĲȠ ȝȓȖȝĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ ıȣȞİȤȠȪȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ.
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ ȝȓĮ ĮȜȜȘȜȠıȣȞįİįİȝȑȞȘ įȠȝȒ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ
ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ıİ İȣıĲȐșİȚĮ țĮĲȐ ĲȘ ĳȩȡĲȚıȘ.
3.2 ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ: İȓȞĮȚ Ș ĮȞȫĲİȡȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȐȝİıȘ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȘȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȠȝĮȜȒ, ıĲİȖĮȞȒ, ȐȞİĲȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȪȜȚıȘȢ.
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3.3 ȈȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ: İȓȞĮȚ Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
ȕȐıȘȢ. Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ ʌĮȡȑȤİȚ ȝȚĮ ȠȝĮȜȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȝİ ĲȚȢ İʌȚșȣȝȘĲȑȢ țȜȓıİȚȢ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ
Ș ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. Ǿ ıȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȑȤİȚ ıȣȞȒșȦȢ ʌȐȤȠȢ 4,0 - 10,0 cm.
3.4 ǿıȠʌİįȦĲȚțȒ (İȟȠȝĮȜȣȞĲȚțȒ) ıĲȡȫıȘ: İȓȞĮȚ Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ ʌĮȜĮȚȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ
İʌȓțȜȚıȘȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, Ȓ ĲȘȞ İȟȐȜİȚȥȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ. Ǽʌȓ ĲȘȢ ȚıȠʌİįȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ İʌȚțİȓȝİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
3.5 Ǿ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ: țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıİ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ 5,0 - 10,0 cm. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ
Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ ȑȦȢ 10 cm, ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ İĳ’ ȐʌĮȟ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼʌȓıȘȢ:
x

ȉȠ ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȈțȣȡȩįİȝĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ İȞ ıȣȞĲȠȝȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȖȡȐȝȝĮĲĮ ǹȈ țĮȚ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ ʌȠȣ
įȘȜȫȞİȚ ĲȠ țȩıțȚȞȠ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, ʌ.Ȥ. ǹȈ 12 įȘȜȫȞİȚ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ ĮįȡĮȞȒ
ıȣȖțȡĮĲȠȪȝİȞĮ ȑȦȢ țĮȚ 10% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ Įʌȩ țȩıțȚȞȠ ȕȡȠȤȓįĮȢ 12 mm.

x

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ.

x

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ ĲȠ ıȣȖțȡĮĲȠȪȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ȑȦȢ țĮȚ ıĲȠ 15%.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 305/2011
ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘ șȑıʌȚıȘ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ İȝʌȠȡȓĮȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮȣĲȩȞ. ǹȣĲȐ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲǯ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/11.

4.1 ȈȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
ȉȠ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ, İȓȞĮȚ țȠȚȞȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ
ĲȪʌȠȣ 20/30, 30/45, 35/50, 50/70 Ȓ 70/100, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12591
(ȆȓȞĮțİȢ 1 țĮȚ ǹ.1 )..
ȅ ĲȪʌȠȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȝİȜİĲȘĲȒ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘȢ
ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȐıĳĮȜĲȠȢ 100/150.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĲȘȢ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȠȚȞȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ ĲȪʌȠȣ 35/50 Ȓ 50/70 Ȓ 70/100.
ǱıĳĮȜĲȠȢ 20/30 ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȒ (ıțȜȘȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠȢ).
ȉȠ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ȝȚȖȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ Ȓ/ țĮȚ İȞȓıȤȣıȘ ʌĮȜĮȚȫȞ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ (ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ț.Ȝʌ.), ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ĮȣĲȠțȚȞȘĲȠįȡȩȝȠȣȢ Ȓ
įȡȩȝȠȣȢ ȝİ ȣȥȘȜȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȠȣ ȆȡȩĲȣʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14023, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ʌȠȜȣȝİȡȠȪȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
Ǿ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ (ȐıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ʌȠȜȣȝİȡȑȢ) ıȣȞĲȓșİĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȞȐȝȚȟȒ ĲȘȢ ȝİ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ.
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īȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ İȚįȚțȒ ȝİȜȑĲȘ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ, ʌȜȘȞ
ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ, țĮȚ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌİȡȓ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȕİȜĲȚȫıİȦȞ ʌȠȣ İʌȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 12697, ȩʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıİ įȣıțĮȝȥȓĮ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȩʌȦıȘ țĮȚ
İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ șȜȓȥȘ.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȉİ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ ȖȚĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 10%, țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ,
ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ȝİ țȠȚȞȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ țĮȚ Ș ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ țȠȚȞȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȪʌȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȑĲȠȚȠȢ
ȫıĲİ Ș ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ ĲȚȝȒ ĲȘȢ ǼȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĲȠȣ ȈȘȝİȓȠȣ ȂȐȜșȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ĮȡȤȚțȐ ȒșİȜİ İʌȚȜİȤșİȓ ȐȞİȣ ĲȘȢ ʌȡȠıșȒțȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ. ȅȚ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȪȠ ĲȚȝȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ İȟȚıȫıİȚȢ ʌȠȣ
įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
Ȉİ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ ȖȚĮ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȚıȠʌİįȦĲȚțȒ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ, ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ
ʌȠıȠıĲȩ İȝʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 20%.
īȚĮ ʌȠıȠıĲȐ ȝȚțȡȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȝʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ƞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮȢ İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ ıȘȝİȓȠȣ ȝȐȜșȦıȘȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ Ș
ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲȠ țĮȚ ȐȞİȣ İȟ ĮȞĮțȣțȜȫıİȦȢ ȣȜȚțȠȪ.

4.2 ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ (ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțĮ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, ıȣȝʌĮȖȒ,
ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞĮ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞĮ ĲİȝȐȤȚĮ, ıȕȫȜȠȣȢ ĮȡȖȓȜȠȣ, ĮȡȖȚȜȠȪȤİȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĳȪıȘȢ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ. ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler),
ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĳȣıȚțȫȞ, ĲİȤȞȘĲȫȞ Ȓ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȝȚȖȝȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13043..

ȋȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
ȉȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ĮįȡĮȞȑȢ ȝİȖȑșȠȣȢ d/D ȝİ D > 4mm țĮȚ d  1 mm (ȠȡȚıȝȠȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ FprEN
13043:2017) șĮ İȓȞĮȚ ȜĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȣıȚțȐ ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ Ȓ ıțȦȡȓİȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ, țĮȚ șĮ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȝİ ʌȠȜȜĮʌȜȒ șȡĮȪıȘ.
Ǿ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İȞĲȩȢ
ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 1 ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Gc90/10 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13043. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, Ș țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ (ȕȜ. Ǽȃ 13043, Table 2- general grading requirements).
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǵȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ įȚĮȕĮșȝȓıİȦȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȞȠȝĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖȝĮ
ȠʌȒȢ țȩıțȚȞȠu
țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 933-2
(mm)

ǻȚİȡȤȩȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ %
(țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)
ȋ-10/40

ȋ-4/31,5

ȋ-4/20

63

100

40

90-99

100

31,5

-

90-99

100

20

20-70

-

90-99
-

ȋ-2/12,5

ȋ-2/10

100

16

-

20-70

12,5

-

-

-

90-99

100

10

0-10

-

20-70

-

90-99
20-70

6,3

-

-

-

20-70

4,0

0-2

0-10

0-10

-

2,0

-

0-2

0-2

0-10

0-10

1,0

-

-

-

0-2

0-2

ȁİʌĲȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ, ȝİȖȑșȠȣȢ 0/D ȝİ D4 mm, șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ șȡĮȣıĲȒ ȐȝȝȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ
ʌİĲȡȫȝĮĲȠȢ, Ȓ ĳȣıȚțȒ ȐȝȝȠ, Ȓ șȡĮȣıĲȒ ȐȝȝȠ ıțȦȡȚȫȞ, Ȓ Įʌȩ ıȣȞįȣĮıȝȩ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ
ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ įȚĮȕĮșȝȓıİȦȞ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ǵȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ įȚĮȕĮșȝȓıİȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ
ȅȞȠȝĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖȝĮ ȠʌȒȢ țȩıțȚȞȠȣ
țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 933-2
(mm)

ǻȚİȡȤȩȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ %
(țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)
ȁ-4

ȁ-2

6,3

100

4,0

85-99

100

2,0

-

85-99

ǹįȡĮȞȒ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler)
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler), ĲȠ ʌȠȜȪ ȜİʌĲȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ 0,063
mm, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĮıȕİıĲȩȜȚșȠ, ıțȦȡȓİȢ, ȣįȡȐıȕİıĲȠ, ĲıȚȝȑȞĲȠ Portland, ȚʌĲȐȝİȞȘ ĲȑĳȡĮ, Ȓ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ İȜİȪșİȡȠ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ʌȡȠıȝȓȟİȦȞ.
ȉȠ ĮįȡĮȞȑȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȜȜİȚȥȘȢ), ȖȚĮ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, İȞȫ țĮĲȐ ĲȘȞ ȫȡĮ ĲȘȢ İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ȟȘȡȩ ȖȚĮ ȞĮ ȡȑİȚ, Ș įİ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ ĲȠȣ įȚĮȕȐșȝȚıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 933-10,
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 3:
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ǵȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler)
ȅȞȠȝĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖȝĮ ȠʌȒȢ țȩıțȚȞȠȣ țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 933-2
(mm)

ǻȚİȡȤȩȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ %
(țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)

2

100

0,125

85-100

0,063

70-100

ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 1097-7.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ȍȢ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ʌĮȜĮȚȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ. ȉȠ ȝȑȖȚıĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠȣ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ȞȑȠȣ
ȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İȝʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚțȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ İʌȓ Ĳoȣ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ
ȝȠȡĳȒ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.

4.3 ȂȓȖȝĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ıİ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ȤȦȡȚıĲȐ țȜȐıȝĮĲĮ. ȉȠ ĮįȡĮȞȑȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ıİ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ʌĮȚʌȐȜȘȢ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ İȞȚĮȓȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
ĲȠȣ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ.
ȉȠ ȝȓȖȝĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ, ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ țĮȚ
ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ȆȓȞĮțĮ 4, ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȪʌȠ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ. Ǿ ȖȡĮĳȚțȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ȆȓȞĮțĮ 4, ȖȚĮ țȐșİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ, įȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȈȤȒȝĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5.
Ǿ ĲİȜȚțȒ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ țĮȝʌȪȜȘ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13108-1 (ȕȜ.
Tables 1, 2 & 3).
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ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ǵȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ
țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ
ȅȞȠȝĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖȝĮ ȠʌȒȢ
țȩıțȚȞȠȣ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 933-2

ȉȪʌȠȢ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ǹȈ 40

ǹȈ 31,5

ǹȈ 20

AȈ 12,5

ǹȈ 10

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

(mm)
63

100

40

90-100

100

31,5

-

90-100

100

20

58-81

-

90-100

100

12,5

-

56-80

-

90-100

100

10

-

-

58-81

-

90-100

4

20-50

26-56

30-60

40-70

50-80

2

14-39

18-43

21-46

25-50

29-54

0,25

3-15

4-16

4-18

4-19

6-21

0,063

0-5
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ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞĮ ȝİȖȑșȘ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
ȋ-10/40 &
ȋ-4/31,5

ȋ-4/31,5

ȋ-4/20

ȋ-2/12,5

ȋ-2/10

ȈȣȞȚıĲȫȝİȞĮ ʌȐȤȘ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (mm)
70-100

50-80

40-60

25-40

<30

ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ȤȡȒıȘ
ǿıȠʌİįȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ
ȈȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ǹıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ

ȉĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȆȓȞĮțĮ 4, ȚıȤȪȠȣȞ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ, İĳȩıȠȞ ĲĮ İȚįȚțȐ ȕȐȡȘ
ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ 20%. ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
įȚĮĳȠȡȐ, ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȤșȠȪȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȚįȚțȐ ȕȐȡȘ ĲȠȣȢ.
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4.4 ȂİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
4.4.1

īİȞȚțȐ

Ǿ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȦȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ (ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ, ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ-filler) țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȖȚĮ
ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȦȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ įȚȐĳȠȡİȢ ȝİșȩįȠȣȢ İȞȫ Ƞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ
Marshall.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ įİȓȖȝĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ
(ĮįȡĮȞȒ, ȐıĳĮȜĲȠȢ, ț.Ȝʌ.) Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ. Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȝĮȗȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Ș ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȝİ ĮȣĲȩ ʌȠȣ țĮșȠȡȓıșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ
ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ țĮȝʌȪȜȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
țĮȚ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȠȣ İțʌȩȞȘıİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, Ȓ Įʌȩ
ȐȜȜȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ țĮȚ ĲȠȞ ıȣȞİȤȒ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ
ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ĲȣȤȩȞ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, (ıĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮıĳȐȜĲȠȣ), șĮ
įȚȠȡșȫȞİĲĮȚ țĮȚ İȐȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ șĮ İʌĮȞĮʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
4.4.2

ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ

ȅȚ ȝȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ĮıĳȐȜĲȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 6.
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ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ/
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ

ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ĮʌȩțȜȚıȘ (%)

ȂȑȖİșȠȢ țȠıțȓȞȠȣ
> 12,5 mm

±8

10 mm țĮȚ 4 mm

±7

2 mm

±5

0,25 mm

±4

0,063 mm

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ, țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

±2
±0,3

Ǿ İȟȐȞĲȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ȞĮ ȕȡİșİȓ Ș țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚȝȫȞ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4. Ǽĳ' ȩıȠȞ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ȆȓȞĮțĮ 5, Ș ȦȢ ȐȞȦ ȠȡȚĮțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.

ȂȑșȠįȠȢ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ

5

5.1 ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ȉȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ CE ȕȐıİȚ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 9 ĲȠȣ țĮȞ. (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ țĮĲ’
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13108-1. Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ țĮș’
ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȚȠșİĲȘșİȓ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13108-21.Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țĮĲ İȜȐȤȚıĲȠȞ :
-

įİȟĮȝİȞȑȢ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ,

-

țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȪıĲȘȝĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ,

-

ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ,

-

ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮțȡȚȕİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıĲȠȞ ȟȘȡĮȞĲȒȡĮ Įʌȩ įȪȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĮʌȠșȒțİȢ (ıȚȜȩ),

-

țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ȟȘȡĮȞĲȒȡĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ,

-

įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȜȐıȝĮĲĮ,

-

țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ (ȖȚĮ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮȞȐ ʌĮȡĲȓįİȢ),

-

įȚȐĲĮȟȘ ȗȪȖȚıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ,

-

ȩȡȖĮȞĮ ȝȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ,

-

ȡȣșȝȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ,

-

țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ,

-

įȚȐĲĮȟȘ ĮȞȐȝȚȟȘȢ.
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ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
Ǿ ȐıĳĮȜĲȠȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȒ ĲȘȢ ıĲȠȞ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ ȝȑıȦ
ĮȞĲȜȒıİȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȘȢ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ.
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ șĮ ȟȘȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, șĮ șİȡȝĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ ȝİ ĲȘȞ İȞįİįİȚȖȝȑȞȘ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȚȢ İȞįİįİȚȖȝȑȞİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
To İȞįİįİȚȖȝȑȞo İȪȡȠȢ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ ĮȞȐ ĲȪʌȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ 13108-1 įȓȞİĲĮȚ
ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 7.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 7 - ǼȞįİįİȚȖȝȑȞȠ İȪȡȠȢ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ȉȪʌȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

ǼȞįİįİȚȖȝȑȞİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

20/30

160-200

30/45

155-195

35/50, 40/60

150-190

50/70, 70/100

140-180

100/150, 160/220

130-170

ȅȚ ȝȑȖȚıĲİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, İȞȫ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ıĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȅȚ
șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ
ĲȪʌȠ ȤȘȝȚțȠȪ ʌȡȩıȝȚțĲȠȣ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ, ıȣȞİʌȫȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ
ĲȚȢ ıȣıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐȝȚȟȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȞįİįİȚȖȝȑȞȠȚ ȤȡȩȞȠȚ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȞ
ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘ ıİȚȡȐ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ - ȜİʌĲȩțȠțțĮ - ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ
Ș ȐıĳĮȜĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ įȚĮıʌȠȡȐ ĲȘȢ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ.
ȅ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȦȞ 35 įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ.

5.2 ȂİĲĮĳȠȡȐ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ȉĮ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ șĮ ȝİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ȝİ țĮșĮȡȐ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țĮȡȩĲıĮ șĮ ıțİʌȐȗİĲĮȚ ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ Ȓ ĲȘȞ ĮȞĮȝȠȞȒ ʌȡȠȢ İțĳȩȡĲȦıȘ.
īȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ƞ ȥİțĮıȝȩȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮȡȩĲıĮȢ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ Įʌȩ įȚĮȜȪĲİȢ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ. Ǿ ȤȡȒıȘ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ Ȓ ȕİȞȗȓȞȘȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
ȉȣȤȩȞ ʌȜİȠȞȐȗȠȞ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ ȝİ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȘȢ țĮȡȩĲıĮȢ ıĲȠ ȝȑȖȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ȪȥȠȢ Ȓ/ țĮȚ ȝİ
ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ǼȐȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ įİȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ıĲȐșȝİȢ, İʌȚțȜȓıİȚȢ țĮȚ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ, șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĮȣĲȒȢ
ȝİ ĲȘȞ ĲȣʌȚțȒ įȚĮĲȠȝȒ țĮȚ ĲȘ ȝȘțȠĲȠȝȒ țĮȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȕĮșȝȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.
ȆȡȚȞ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȕȐıİȦȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ Ȓ ĲȘȢ
ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ Ȓ ĮıȪȞįİĲĮ ȣȜȚțȐ.
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Ǽʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ĮĳȠȪ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıĲȠȪȞ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ȝİ ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ įȚĮȞȠȝȑĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȕİȜĲȚȦȝȑȞȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞ ȝȑȡİȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȕȐıİȦȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩȤȚ ȞȦȡȓĲİȡĮ Įʌȩ 48 ȫȡİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ. Ǿ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ȥİțĮıȝȑȞȘȢ ȝİ ȣȜȚțȩ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ
ʌȡȚȞ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȣȜȚțȩ įȚİȚıįȪıİȚ țĮȚ ıĲİȖȞȫıİȚ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ ʌĮȡĮıȪȡİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țȚȞȠȪȝİȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ. ȅ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȝİȡȚȝȞȐ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ țĮșĮȡȒȢ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȥİțĮıșİȓıĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȝȑȤȡȚ
ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȕȐıİȦȢ.
Ǽʌȓ ĲȦȞ ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ĮĳȠȪ țĮșĮȡȚıĲȠȪȞ ʌȜȒȡȦȢ, șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ
İʌȐȜİȚȥȘ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȩ ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ įȚĮȞȠȝȑĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ țĮȜȪĲİȡȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ. ȅ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ıȐȡȦșȡĮ,
țĮĲȐ ʌȡȠĲȓȝȘıȘ ȝİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ, Ȓ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ. ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ țĮȜȪĲİȡȘ ıȪȞįİıȘ ȝİĲĮȟȪ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ
țĮȚ ȞȑȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȡĮȤȚȐ. Ȉİ
ȞȑİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ İʌĮȜȜȒȜȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ
ıȪȞĲȠȝȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮșĮȡȒ, Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ,
țĮĲȩʌȚȞ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ.
ȂİĲȐ ĲȠȞ ȥİțĮıȝȩ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ
ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘȞ ȣʌİȡțİȓȝİȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
TĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȕȐıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȐ
ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȪȞșİıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȅ ȥİțĮıȝȩȢ, ĲȩıȠ ĲȘȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. ǵĲĮȞ Ƞ
ȥİțĮıȝȩȢ ȝİ ĲȠ įȚĮȞȠȝȑĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȜȦȡȓįİȢ, Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ. ȉȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮıĳĮȜĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ șĮ įȚĮıțȠȡʌȓȗİĲĮȚ Ȓ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ (ʌ.Ȥ. ȝİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ).
ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓȝİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ Įʌȩ țȐșİ ĳșȠȡȐ. ǹȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩĲȚ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȤȫȡĮ ĮʌȫȜİȚĮ
ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ, șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȘȢ.
ǼȐȞ Ș ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ ĮȜȜȠȚȦșİȓ Ȓ ĳșĮȡİȓ Įʌȩ ȕȡȠȤȒ Ȓ ıțȩȞİȢ, ĲȩĲİ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ țĮȚ
șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȞȑĮ İȜĮĳȡȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ, țȡĮıʌȑįȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȥİțĮıȝȫȞ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȡȪʌĮȞıȒ ĲȠȣȢ.
ȋİȚȡȠȞĮțĲȚțȩȢ ȥİțĮıȝȩȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȝȩȞȠ ıİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ıȪȝĳȦȞȘ
ȖȞȫȝȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.4 ǻȚȐıĲȡȦıȘ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ, o ȠʌȠȓȠȢ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİȚ
țĮȚ șĮ ȚıȠʌİįȫȞİȚ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ʌȐȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓ įȚĮȤȦȡȚıȝȩ ĲȠȣ Ȓ ȐȜȜİȢ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮĲȑȜİȚİȢ ıĲȘ įȚĮıĲȡȦșİȓıĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ƞ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮȢ ȞĮ ĳȑȡİȚ șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘ
įȠȞȘĲȚțȒ ʌȜȐțĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȫıĲİ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İȟȠȝȐȜȣȞıȘ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ (ʌȡȠ-ıȣȝʌȪțȞȦıȘ) ıĲȠ
įȚĮıĲȡȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ. Ȉİ ȑȡȖĮ ĮȣĲȠțȚȞȘĲȠįȡȩȝȦȞ, ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ȠįȫȞ ȩʌȠȣ
ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ȣȥȘȜȑȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ įȚĮıĲȡȦĲȒȡȦȞ İȟȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ ȝİ
ĮȣĲȩȝĮĲĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ıĲĮșȝȫȞ (ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıİȦȞ) țĮȚ İʌȚțȜȓıİȦȞ.
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ȉo ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ șĮ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ ıĲȠ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ ȝİ ĲȘ ȝȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ. Ǿ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ
ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ șĮ ȡȣșȝȓȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ, ȤȦȡȓȢ ȣʌȑȡ Ȓ ȣʌȩĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĮȣĲȠȪ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠȝĮȜȒ țĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ ȡȠȒ ĲȠȣ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ȤȦȡȓȢ įȚĮȤȦȡȚıȝȩ, 'ıȣȡıȓȝĮĲĮ' Ȓ ĮʌȩıȤȚıȘ ĮȣĲȠȪ.
ȉȠ ȝȑȖȚıĲȠ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ ʌȐȤȠȢ İȞȚĮȓĮȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲĮ 100 mm.
Ȉİ ıĲİȞȑȢ ȜȦȡȓįİȢ įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘȢ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ
įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝİ ȐȜȜĮ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ Ȓ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ, ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.5 ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ ȩĲĮȞ Ș țȣȜȓȞįȡȦıȘ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ
ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ Ȓ ıȣııȫȡİȣıȘ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȝȓȖȝĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ įȚĮĲȘȡİȓ ĮțȩȝȘ ĲȘȞ
İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌĲȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ. Ǿ țȣȜȓȞįȡȦıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȝȚȖȝȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ
įȚĮȝȒțȘ įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ Ȓ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ țȣȜȓȞįȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȣȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ 130 țĮȚ 160
°C, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 7, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ įȚĮșȑıȚȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ, ȝȑıȦ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ ıİ ʌȡȩıĳĮĲĮ įȚĮıĲȡȦșİȓıĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȞȩıȦ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ
ĮțȩȝĮ șİȡȝȒ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮȜȜĮȖȒ ʌȠȡİȓĮȢ ĲȠȣȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ ȝİ įȚȑȜİȣıȘ İʌȓ ȝȘ
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
H ĮȡȤȚțȒ țȣȜȓȞįȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ȜİȓȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 8-10 ĲȩȞȦȞ, țȚȞȠȣȝȑȞȦȞ ȝİ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ < 5km/h (80 m/min) țĮȚ ȝİ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡȚȠ ĲȡȠȤȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ.
ĬĮ țȣȜȚȞįȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȫĲĮ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȘȢ įȚĮȝȒțȠȣȢ ȑȞȦıȘȢ țĮȚ Ș țȣȜȓȞįȡȦıȘ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ įȚĮıĲȡȦȞȩȝİȞȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ. Ǿ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ ȝİ ĲȠ ȘȝȚʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ʌȓıȦ țȣȜȓȞįȡȠȣ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮĲȚțȫȞ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ ȝİ ĲȡİȚȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ) Ȓ ĲȠ ¼ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣ ĲȣȝʌȐȞȠȣ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ ȝİ įȪȠ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ).
Ǿ İȞįȚȐȝİıȘ Ȓ İȞĲĮĲȚțȒ țȣȜȓȞįȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ Ȓ ȝİ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ ȝİ
İȜĮıĲȚțȐ țĮȚ ȜİȓȠ ȝİĲĮȜȜȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ ȕȐȡȠȣȢ 8-12 ĲȩȞȦȞ ʌȠȣ țȚȞİȓĲĮȚ ȝİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ < 12km/h (200m/min). Ǿ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝİ ĲȠ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ
İȪȡȠȢ İȞȩȢ ĲȡȠȤȠȪ.
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȞįȚȐȝİıȘȢ țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ țȣȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ 120 țĮȚ 140°C, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
Ǿ ĲİȜȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ȜİȓȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 8-12 ĲȩȞȦȞ, ȤȦȡȓȢ įȩȞȘıȘ.
Ǿ țȣȜȓȞįȡȦıȘ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȑȦȢ ȩĲȠȣ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ȓȤȞȘ įȚĮȕȐıİȦȢ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ Ȓ
ȐȜȜİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ. Ǿ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȩĲĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȝİȚȦșİȓ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ 90 °C.
Ǿ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȫȞ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ Ȓ İȞįȚȐȝİıȘ țȣȜȓȞįȡȦıȘ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ İĳ' ȩıȠȞ
ĲİțȝȘȡȚȦșİȓ Ș ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ.
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ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țȣȜȓȞįȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ Ȓ ĲĮ
İȜĮıĲȚțȐ ĲȦȞ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ. ǹȣĲȩ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȝİ İȜĮĳȡȩ ȥİțĮıȝȩ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ ȝİ Ȟİȡȩ Ȓ ȐȜȜȠ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȚȐȜȣȝĮ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ, İȐȞ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦȞȩȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ 200
ĲȩȞȠȣȢ/ ȫȡĮ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ
țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ, İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ įİ țĮȚ ıĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ıĲȐįȚĮ țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.6 ǹȡȝȠȓ (ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ)
ȉȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ șĮ ıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȠȣȢ İȖțȐȡıȚȠȣȢ Ȓ įȚĮȝȒțİȚȢ ĮȡȝȠȪȢ țĮȚ Ș ȑȞȦıȘ șĮ
ȚıȠʌİįȫȞİĲĮȚ İʌȚȝİȜȫȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮȜİȓĳȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȓȤȞȘ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
įȚȐıĲȡȦıȘ ȝİ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ įȚĮıĲȡȦĲȒȡİȢ ıİ țȜȚȝĮțȦĲȒ įȚȐĲĮȟȘ ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ İȪȡȠȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȞĮ ıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȝİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ıȣȞİȤȒ țȣȜȓȞįȡȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ «țȡȪȠȣ»
ĮȡȝȠȪ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ įİȪĲİȡȠȣ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌȠȣ 3 cm ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȜȦȡȓįĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȡȝȠȪ İʌȓ «țȡȪĮȢ» ȜȦȡȓįĮȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ĮʌȩĲȝȘıȘ ĲȘȢ İțĲİșİȚȝȑȞȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ ıİ țȐșİĲȠ ȝȑĲȦʌȠ, ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȡȝȠțȩĳĲȘ, ıİ ȕȐșȠȢ ȩȤȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, țĮșĮȡȚıȝȩ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
İʌȐȜİȚȥȘ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ȝİĲȫʌȠȣ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦȝĮ ʌȡȚȞ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩȝİȞȘȢ (ȖİȚĲȞȚȐȗȠȣıĮȢ) ȜȦȡȓįĮȢ ȝİ șİȡȝȩ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ.
ȅȚ ĮȡȝȠȓ ĲȦȞ İʌĮȜȜȒȜȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȓʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ țĮȚ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȝİĲĮĲȠʌȚıȝȑȞȠȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 300 mm (ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȐ).
ȅȚ įȚĮȝȒțİȚȢ ĮȡȝȠȓ ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȝʌȓʌĲȠȣȞ ȝİ
ĲȚȢ įȚĮȖȡĮȝȝȓıİȚȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ, İĳ' ȩıȠȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ. ȈȣȞĮȡȝȠȖȑȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ ȝİ ȐȜȜĮ
įȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ıĮȞ ĮȡȝȠȓ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ Ƞ ĮȡȝȩȢ įȚİȣȡȪȞİĲĮȚ, țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ȝİ
İʌȚȝȑȜİȚĮ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ șİȡȝȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡȝȫȞ.

5.7 ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ȜȩȖȦ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ȉȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȒ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȘ Įʌȩ ʌȐȤȞȘ
Ȓ ʌȐȖȠ, țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠȣ ĮțȩȜȠȣșȠȣ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 8 - ǼȜȐȤȚıĲİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
ȈĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

ȆȐȤȠȢ
(mm)

ǼȜȐȤȚıĲȘ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĮȑȡĮ

ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

(ȠC)

(ȠC)

ǵȜĮ ĲĮ ʌȐȤȘ

10

13

ǵȜİȢ ȠȚ
ıĲȡȫıİȚȢ

ȣʌȩȜȠȚʌİȢ

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ

< 75

4

7

ǵȜİȢ ȠȚ
ıĲȡȫıİȚȢ

ȣʌȩȜȠȚʌİȢ

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ

 75

0

2

ǱȞȦ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ Ȓ ȩĲĮȞ
ʌȞȑȠȣȞ ȚıȤȣȡȠȓ ȐȞİȝȠȚ,  6 beaufort Ȓ  22 țȩȝȕȦȞ, (ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ĲĮȤİȓĮ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ).

5.8 ǻȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȝȒțȠȣȢ 100 m ȑȦȢ 300 m, İțĲȩȢ ĮȞ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ. ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ İȐȞ Ș ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
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İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ, ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȉo įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ
țĮĲȩʌȚȞ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ įĮʌȐȞİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĮȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȫȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĮȞȘȖȝȑȞİȢ ıĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ȝȠȞȐįȠȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
(İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȜȜȚȫȢ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ).
ȉȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȑȞĮȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚĮȝȒțȘ Įȡȝȩ ȝȒțȠȣȢ 100 m (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚĮȝȒțİȚȢ ĮȡȝȠȓ) țĮȚ ȑȞĮȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȖțȐȡıȚȠ Įȡȝȩ ʌȜȐĲȠȣȢ ȓıȠȣ ȝİ ĲȠ İĳĮȡȝȠıĲȑȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ
4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ İțĲȑȜİıȘ țĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ įȠțȚȝȫȞ
țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ.
ǼȐȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĮʌȠįİȚȤșȠȪȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ĲȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ șĮ İȞıȦȝĮĲȫȞİĲĮȚ
ıĲȠ ȑȡȖȠ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ, İȞȫ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ șĮ
İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝȑȤȡȚ İʌȚĲİȪȟİȦȢ ĲȦȞ İʌȚșȣȝȘĲȫȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, ĲȩıȠ ĲĮ ȑȟȠįĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
ȉĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĮȞȐȝİȚȟȘȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȝȓȖȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮȚ
ĲȠ țȪȡȚȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȒșȘțİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İʌȚĲȣȤȠȪȢ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ
ĲȝȒȝĮĲȠȢ, șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ/ ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ȤȦȡȓȢ ȠȣįİȝȓĮ ȝİĲĮȕȠȜȒ. ǼȐȞ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȝİĲĮȕȜȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȞȑȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ șĮ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ İț ȞȑȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ.
H țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜİȚĳșİȓ İȐȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İȓȞĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ Ș İȝʌİȚȡȓĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ
ǵȜĮ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ (ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ Ȓ/ țĮȚ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ) ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıİ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĮȣĲȐ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ (ȒĲȠȚ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ Ȓ/țĮȚ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ) ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ , ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
12591, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14023, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13043 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13108-1
-ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ İȖțĮȓȡȦȢ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ ʌȘȖȒ ȜȒȥȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȜȒȡȘ ıİȚȡȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ
ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ ȣȜȚțȐ. ǹȜȜĮȖȒ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Ȓ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ĮȜȜĮȖȒ
ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ȜȒȥİȦȢ ȣȜȚțȫȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ țĮĲȩʌȚȞ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ İĳ' ȩıȠȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ
İȚįȚțȠȓ ȜȩȖȠȚ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.4.1 țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȝȩȞȠ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ȀĮș' ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ. Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ, ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ
įİȚȖȝĮĲȠȜȘʌĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȠȢ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

6.2 ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
Ǿ ıȣȞȚıĲȫȝİȞȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 9 (ʌȡȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒ, İȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ).

ȆȓȞĮțĮȢ 9 - ǲȜİȖȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ǻȠțȚȝȒ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ
ǻȠțȚȝȑȢ İʌȓ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǻȠțȚȝȒ İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ, țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1426
ǻȠțȚȝȒ ȝȐȜșȦıȘȢ, țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1427
ǻȠțȚȝȒ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ (İȣıĲȐșİȚĮȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ),
țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13399(1)

1

įȠțȚȝȒ ĮȞȐ ȘȝȑȡĮ Įʌȩ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ǻȠțȚȝȒ İȜĮıĲȚțȒȢ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ, țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13398 (2)
ǻȠțȚȝȑȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȩ țĮĲȐ Los Angeles

1

įȠțȚȝȒ ĮȞȐ 15000 ĲȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȜȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ(3)

1

įȠțȚȝȒ ĮȞȐ 5000 ĲȩȞȠȣȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ(3)

1

įȠțȚȝȒ ĮȞȐ ȒȝİȡĮ

1

įȠțȚȝȒ ĮȞȐ ȑȡȖȠ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
įİȞ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ȜȒȥȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
ȣȜȚțȫȞ

ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ
ȆȠıȠıĲȩ șȡĮȪıȘȢ țĮȚ ĲİȜİȓȦȢ ıĳĮȚȡȚțȫȞ țȩțțȦȞ
ǼȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ǿıȠįȪȞĮȝȠ ȐȝȝȠȣ
ȂʌȜİ ĲȠȣ ȝİșȣȜİȞȓȠȣ
ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮʌȠıȐșȡȦıȘ (įȠțȚȝȒ ȣȖİȓĮȢ)

ǻȠțȚȝȑȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ʌȠıȠıĲȠȪ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ȝİ
İțȤȪȜȚıȘ(4) Ȓ ĮȞȐĳȜİȟȘ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ(5))
ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ

2

įȠțȚȝȑȢ ȘȝİȡȘıȓȦȢ

ȂȑȖȚıĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ǻȠțȚȝȑȢ İʌȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ Ȃarshall
ǼȣıĲȐșİȚĮ
ȆĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ

2

įȠțȚȝȑȢ ȘȝİȡȘıȓȦȢ

1

įȠțȚȝȒ ĮȞȐ 5000 tn ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

ȆȠıȠıĲȩ țİȞȫȞ
ȁȩȖȠȢ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ

ǻȠțȚȝȑȢ İʌȓ ĲȘȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ (Įʌȩ țĮȡȩĲĮ)

3

țĮȡȩĲĮ ĮȞȐ 5000 m2
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ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ

ǻȠțȚȝȒ
ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ (Įʌȩ țĮȡȩĲĮ)
(1)

(2)

3

țĮȡȩĲĮ ĮȞȐ 5000 m2

ȂȩȞȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȣșİȓ ȖȚĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 96 ȫȡİȢ.
ȂȩȞȠ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ İȜĮıĲȠȝİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.

(3)

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȡȖȦȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, 1 įȠțȚȝȒ.

(4)

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12697-1

(5)

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12697-39

Ǿ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12697-27.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓ ȑȜİȖȤȠ İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ - İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, İȓĲİ
ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȩĲȚ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓįȠıȘȢ țĮȚ įİȞ
ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȝİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ..

6.3 ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
Į.

ȈĲȐșȝȘ

ȅȚ ıĲȐșȝİȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ȣȥȩȝİĲȡĮ) țȐșİ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ
įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 10. ȉȠ ȣȥȩȝİĲȡȠ
ȝİȜȑĲȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıȘȝİȓȠ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İȡȣșȡȐ, ĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ
ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĲȣʌȚțȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ.
ȅ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ ĲȦȞ ȝȑȖȚıĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȦȞ ȣȥȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 mm, ȠȪĲİ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ĮȞȫĲĮĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 5 mm.
īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ȣȥȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȑȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ ȝİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ
ĮȞȐ 10 m țĮĲȐ ĲȘ įȚĮȝȒțȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ țĮȚ ĮȞȐ 2,0 m țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ țĮĲİȪșȣȞıȘ, Ȓ ȩʌȦȢ ȐȜȜȦȢ
țĮșȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȈĲȠȣȢ țȩȝȕȠȣȢ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ ıȘȝİȓȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹʌȠįİțĲȐ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ, ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȜȘȞ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ, ȩĲĮȞ ĮȞȐ įȑțĮ
įȚĮįȠȤȚțȑȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮȝȒțȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ, ĲȠ ʌȠȜȪ ȝȓĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 10, İȞȫ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȖțȐȡıȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȦȞ ȠȡȓȦȞ. Ǿ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 10 ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ 5 mm (ȖȚĮ
ĲȠ 10% ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ).
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 10 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ıȘȝİȓȠ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ, ȤȦȡȓȢ țĮȝȓĮ ȣʌȑȡȕĮıȘ.
ȆȓȞĮțĮȢ 10 - ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ȣȥȠȝİĲȡȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıĲȡȫıİȦȞ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

ȕ.

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

± 6mm

ǹıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ

± 10mm

ȅȝĮȜȩĲȘĲĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (țĮĲȐ ĲȘ įȚĮȝȒțȘ țĮȚ İȖțȐȡıȚĮ țĮĲİȪșȣȞıȘ).

ȉȠʌȚțȑȢ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ Ȓ țȣȝĮĲȚıȝȠȓ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ 3ȝİĲȡȠ İȣșȪȖȡĮȝȝȠ ʌȒȤȣ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ țȐșİĲĮ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13036-7. Ǿ ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȠįİțĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ
ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ țĮȚ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĮȞȩȞĮ İȓȞĮȚ:
x

26

4 mm ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, țĮȚ
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x

6 mm ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȕȐıȘ.

ȅ ĲȡȓȝİĲȡȠȢ İȣșȪȖȡĮȝȝȠȢ țĮȞȩȞĮȢ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 15 m.
ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ ȝȑĲȡȘıȘ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȝİĲȡȘșİȓ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ
ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȩ ıȐȡȦșȡȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȟȑȞĮ ıȫȝĮĲĮ (ĮıȪȞįİĲĮ ĮįȡĮȞȒ, ȣȜȚțȐ, ĳİȡĲȐ ȣȜȚțȐ ț.Ȝʌ.).
ȅȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, ȫıĲİ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮıĲȠȤȓĮȢ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ İʌİȝȕȐıİȚȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȘȡİĮıșİȓ Ș ʌȡȩȠįȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȠ
ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȠĳȚȜȠȝȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ įİȓțĲȘ IRI ĮȞȐ 100 m, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 13036-5. O įİȓțĲȘȢ IRI įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 11 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ
ıȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ȦȢ İȞįȚȐȝİıȠ ȑȜİȖȤȠ) țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 11 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıĲȡȫıİȦȞ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ȈĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

IRI (m/km) ĮȞȐ 100m
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠįȫȞ:

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠįȫȞ:

ǹǿ, Ǻǿ țĮȚ Ǻǿǿ

ǹǿǿ, ǹǿǿǿ țĮȚ Ǻǿǿǿ

ȈȣȞįİĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

1.9

3.0

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ

1.3

2.1

Ǿ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝİĲȡȘșİȓ țĮȚ ȝİ ȐȜȜİȢ ıȣıțİȣȑȢ, ȝİ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĮȞĮȖȩȝİȞĮ ıİ ĲȚȝȑȢ
ĲȠȣ įİȓțĲȘ IRI, țĮĲȩʌȚȞ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ȗ.

ǺĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.

Ǿ ȝȑıȘ ĲȚȝȒ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 97% țĮȚ țĮȝȓĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ ĲȚȝȒ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 95%. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-6
ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ įȠțȚȝȓȦȞ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȦȞ ıĲȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ Marshall (ȦȢ ĮȞĮĳȠȡȐ) țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ıĲĮ
įȠțȓȝȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ. ǼʌȓıȘȢ, ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ȝȑıȘ ĲȚȝȒ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ
Įʌȩ 95% țĮȚ țĮȝȓĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ ĲȚȝȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 93%. ȅ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȝȑıȦ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ȝİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ Ȓ ȝȘ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ
ȝİșȩįȠȣȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȕĮșȝȠȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȝȑĲȡȘıȘȢ.
į.

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȝĮțȡȠĲȡĮȤȪĲȘĲĮ - ĮįȡȩĲȘĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ (surface macrotexture).

Ǿ ȝĮțȡȠĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȑȤİȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘ
ıĲȐșȝȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ İȜĮıĲȚțȫȞ - ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ.
Ǿ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȘȢ țȘȜȓįĮȢ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
13036-1 ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ 7 ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ .
ǹȞȐ 1000 m ȝȒțȠȣȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (Ȓ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ) șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȑțĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞİȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȩĲȣʌȠ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ȠįȠȪ ıĲȘȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
Ǿ ȝĮțȡȠĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ıİ țȐșİ ıȘȝİȓȠ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠȢ ĲȘȢ țȘȜȓįĮȢ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 0,6 mm.
Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȝİĲȡȒıİȚȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ ȝİ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮțȡȓȕİȚĮ Ș
ȝĮțȡȠĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȐʌȘĲĮ. ǼȐȞ Ƞ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȕȡİșİȓ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 0,6 mm, ĲȠ ȝȓȖȝĮ
27
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ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȣĲȒ șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ (ȝİ ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ) țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȝİ ȞȑĮ
ıĲȡȫıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝİ įȚĮıĲȡȦĲȒȡĮ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȦȞ İʌİȝȕȐıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 m țĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȓıȠ ȝİ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȝȓĮȢ
ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ
İȞĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıİ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȑȡȖĮ) ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌ’ ĮȣĲȠȪ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ʌȡȠĳȚȜȩȝİĲȡȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ įİȓțĲȘ MPD (Mean Profile Depth) ıĲȠ
ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
13473-1 .
İ.

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.

īȚĮ ĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȠȣ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ȤȦȡȠıĲȐșȝȚıȘ ʌȡȠ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĮȞȐ įȚĮĲȠȝȒ ĲȘȢ ȠįȠȪ. ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ
ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıȘȝİȓȠ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. ȀĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ įİ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ĲȡȓĮ ıȘȝİȓĮ ĮȞȐ įȚĮĲȠȝȒ.
ȆȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ țĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ, ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ, țȩȝȕȦȞ Ȓ ȗȦȞȫȞ
ȝİĲĮȕĮȜȩȝİȞȘȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ ȜȒȥȘȢ țĮȡȩĲȦȞ
șĮ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ țĮȚ įİȞ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ
ĮȣĲȫȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ıȣȞĮȤșȠȪȞ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȠ ȝȑıȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ. ǼȐȞ ȝİ ĲȘȞ
ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝİȚȦȝȑȞȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȩĲİ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌİȡȓ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȘȢ ĮȞȐ 50 m ʌȡȩıșİĲȠȚ
ʌȣȡȒȞİȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İȜȑȖȤȠȣȢ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ʌȐȤȠȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ,
ȠȣįİȝȓĮ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ ĲȚȝȒȢ ȝȠȞȐįȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝİȚȦȝȑȞȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ, țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ Ș ȝİȓȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ,
șĮ ȝİȚȫȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ Ș ıȣȝȕĮĲȚțȒ ĲȚȝȒ ȝȠȞȐįȠȢ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ ȝȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȝİȚȦȝȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ
įȚĮıĲȡȦșȑȞ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ĲĮʌȒĲȦȞ.
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞİȢ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 10% ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȑțșİıȘ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ ȝİ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐıșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȠȞ țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȩ ĳȩȡĲȠ ıȤİįȚĮıȝȠȪ țĮȚ
ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌȩȥİȦȞ/ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ
ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ įİȞ ĮȓȡİȚ ĲȘȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ ĲȚȝȒȢ.
ǼȐȞ ȠȚ ȝİȚȦȝȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȚȢ įİȞ ȖȓȞȠȣȞ țĮĲȐ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȩĲİ Ș ıĲȡȫıȘ
șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠ
ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĳĮȚȞȩȝİȞȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȦȢ
ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌİȡȚțȠʌȑȢ İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȩıĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ 6.3.

7.2 ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ
Ǿ ȗȪȖȚıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıțȠȝȚȗȠȝȑȞȠȣ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȜȐıĲȚȖȖİȢ
ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ ȗȣȖȓıİȦȢ ȕĮșȝȠȞȠȝȘȝȑȞİȢ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ įȚĮțȡȓȕȦıȘȢ.
ȅȚ ʌȜȐıĲȚȖȖİȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȣȞ ĮȣĲȩȝĮĲĮ ıİ țĮȡĲȑȜİȢ Ȓ ĲĮȚȞȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȗȣȖȚıȝȑȞȠȣ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

7.3 ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ ȝȑĲȡȠ
Ǿ țȐșİ ıĲȡȫıȘ, ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), șĮ İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2)
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ, ĮĳȠȪ ȑȤİȚ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ ĲȠ ıȣȝȕĮĲȚțȩ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ. ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮțȝȫȞ ĲȘȢ ĮȞȫĲİȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȑȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȝȠȡĳȒȢ ʌȡĮȞȫȞ.

7.4 ȂİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ.

7.5 ȆȡȠİʌȐȜİȚȥȘ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
ǼʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ ȉİȪȤȘ ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǿįȚȩĲȘĲİȢ ȝȚȖȝȐĲȦȞ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠȣ-ȞȑȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

x

Ǿ İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮ (penetration) ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Į x log (pen1) + ȕ x log (pen2) = log penmix
ȩʌȠȣ:
penmix : Ș ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ (Įʌȩ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ) İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ
ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
: Ș İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȒșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
pen1
: Ș İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
pen2
Į, ȕ
: ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ (%) țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ:
(Į)
: ĲȘȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
(ȕ)
: ĲȘȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ǿıȤȪİȚ : Į+ȕ=1
x

ȉȠ ıȘȝİȓȠ ȝȐȜșȦıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ:
TR&B mix = Į x TR&B1 + ȕ x TR&B2
ȩʌȠȣ:
TR&B mix
TR&B1
TR&B2
Į, ȕ

: ĲȠ ʌȡȠțȪʌĲȠȞ ıȘȝİȓȠ ȝȐȜșȦıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
: ĲȠ ıȘȝİȓȠ ȝȐȜșȦıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȒșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
: ĲȠ ıȘȝİȓȠ ȝȐȜșȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
: ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ (Į) țĮȚ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȕ), (Į+ȕ=1)

ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ İȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ ȝȐȜșȦıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 1426 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1427 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ. Ǿ ĮȞȐțĲȘıȘ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ EN 12697-3.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ȆȓȞĮțĮȢ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ İȣıĲȐșİȚĮȢ Marshall

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ B.1 - ǻȚȠȡșȦĲȚțȠȓ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ Marshall ȖȚĮ įȠțȓȝȚĮ įȚĮȝȑĲȡȠȣ 150
mm

ǶȥȠȢ įȠțȚȝȓȠȣ
(mm)

ǵȖțȠȢ įȠțȚȝȓȠȣ
(cm3)

88,9

1608 - 1626

90,5

1637 - 1665

92,1

1666 - 1694

93,7

1695 - 1723

95,2

1724 - 1752

96,8

1753 - 1781

98,4

1782 - 1810

100,0

1811 - 1839

101,6

1840 - 1868

ǻȚȠȡșȦĲȚțȩȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ
1,12
1,09
1,06
1,03
1,00
0,97
0,97
0,95
092
0,90
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ī
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ī.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ī.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ĬĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ İȡȖĮıȓĮȢ, ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȝİ ĲȠ įȑȡȝĮ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ Ȓ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȠȚ İțțȑȞȦıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıİ įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȠȣȢ, ȠȤİĲȠȪȢ Ȓ ĮȪȜĮțİȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ
ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-05-03-12-01:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ Įʌȩ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
(Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-05-03-12-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 2018-11-07 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ
țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȩ,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ.
ȉȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, İȓȞĮȚ
ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ țĮȚ įȚĮıĲȡȦȞȩȝİȞȠ "İȞ șİȡȝȫ", ĮȣıĲȘȡȐ İȜİȖȝȑȞȘȢ ıȪȞșİıȘȢ, Įʌȩ țĮșĮȡȒ Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȝİ ȕİȜĲȚȦĲȚțȐ ȐıĳĮȜĲȠ țĮȚ ıțȜȘȡȐ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ. Ȃİ ĮȣĲȒ ĲȘ ȝȑșȠįȠ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ
ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮĳİȞȩȢ Ș İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
(ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȐȤȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 4 cm) țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ Ș İʌȓĲİȣȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ, ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮȢ, ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ ȠȜȓıșȘıȘ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮȢ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȜİʌĲȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıİ ʌĮȜĮȚȐ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠțİȓȝİȞȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ (țĮȚ Ș ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ) țĮȚ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȂȓĮ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ, ȖȚĮ
ĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĳșȠȡȫȞ, İȓȞĮȚ ĲȠ ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ "İȞ ȥȣȤȡȫ" țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ȚıȤȣȡȒȢ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ ȝİ țĮĲȚȠȞȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦȝĮ.
ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȪʌȠȣ ıĲȡȫıȘȢ.
ȉȊȆȅȈ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȣțȞȒȢ ıȪȞșİıȘȢ
ȉȊȆȅȈ 2: ǹıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĮȞȠȚțĲȒȢ ıȪȞșİıȘȢ
ȉĮ ıȣȞȚıĲȫȝİȞĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ĲȪʌȦȞ ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ 3-4 cm (ȖȚĮ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ
ȝȑȖİșȠȢ ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ 12,5 mm) Ȓ 3 cm (ȖȚĮ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ 10,0 mm).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 12591

ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮıĳȐȜĲȠȣȢ
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ -- Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving
grade bitumens

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14023

ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ ȆȜĮȓıȚȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, ȖȚĮ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠ ȝİ ʌȠȜȣȝİȡȒ -- Bitumen and bituminous binders Specification framework fo polymer modified bitumens

Ǽȁȅȉ EN 13108-1

ǹıĳĮȜĲoȝȓȖȝĮĲĮ — ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȣȜȚțȫȞ — ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ -- Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt
Concrete

Ǽȁȅȉ EN 13043

ǹįȡĮȞȒ ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ȠįȫȞ,
ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ -- Aggregates
for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and
other trafficked areas
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Ǽȁȅȉ EN 1097-2

ǻȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2:
ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȩ -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation

Ǽȁȅȉ EN 1097-8

ǻȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 8:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĲȚȝȒȢ İʌȚĲĮȤȣȞȩȝİȞȘȢ ıĲȓȜȕȦıȘȢ -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination
of the polished stone value

Ǽȁȅȉ EN 12697-5

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 5:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ -- Bituminous mixtures - Test
methods for hot mix asphalt - Part 5: Determination of the maximum
density

Ǽȁȅȉ EN 12697-6

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ -Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-8

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ șİȡȝȠȪ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 8: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ țİȞȐ
ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot
mix asphalt - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous
specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-11

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ĮıĳȐȜĲȠȣ -Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11:
Determination of the affinity between aggregate and bitumen

Ǽȁȅȉ EN 12697-12

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ İȣĮȚıșȘıȓĮȢ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ įȠțȚȝȓȦȞ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt
- Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-22

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
22: ǻȠțȚȝȒ ĲȡȠȤĮȣȜȐțȦıȘȢ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot
mix asphalt - Part 22: Wheel tracking

Ǽȁȅȉ EN 12697-26

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
26: ǻȣıțĮȝȥȓĮ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt Part 26: Stiffness

Ǽȁȅȉ EN 12697-30

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
30: ȆĮȡĮıțİȣȒ įȠțȚȝȓȦȞ ȝİ ıȣıțİȣȒ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ -Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30:
Specimen preparation by impact compactor

Ǽȁȅȉ EN 12697-34

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
34: ǻȠțȚȝȒ Marshall -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix
asphalt - Part 34: Marshall test

Ǽȁȅȉ EN 12697-35

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ - ȂȑȡȠȢ 35: ǹȞȐȝȚȟȘ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ
-- Bituminous mixtures - Test methods - Part 35: Laboratory mixing

Ǽȁȅȉ EN 1367-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡȝȚțȑȢ țĮȚ
țĮȚȡȚțȑȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚȝȒ șİȚȚțȠȪ ȝĮȖȞȘıȓȠȣ -- Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test
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Ǽȁȅȉ EN 933-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ – ȀȩıțȚȞĮ
įȠțȚȝȫȞ, ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠȝȫȞ țȠıțȓȞȦȞ -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution
- Test sieves, nominal size of apertures

Ǽȁȅȉ EN 933-3

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ - ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ -- Test for geometrical
properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape Flakiness index

Ǽȁȅȉ EN 933-8

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 8: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚȝȒ ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ ȐȝȝȠȣ -- Tests
for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-9

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 9: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚȝȒ ȝʌȜİ ĲȠȣ ȝİșȣȜİȞȓȠȣ -- Tests
for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines Methylene blue test

Ǽȁȅȉ EN 13036-1

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȘȢ ȝĮțȡȠįȠȝȒȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȩȖțȠȣ țȘȜȓįĮȢ -- Road and airfield surface
characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement surface
macrotexture depth using a volumetric patch technique

Ǽȁȅȉ EN 13036-7

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȂȑȡȠȢ 7: ȂȑĲȡȘıȘ ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȪȜȚıȘȢ ĲȦȞ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ
(ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ) : ȂȑșȠįȠȢ țĮȞȩȞĮ -- Road and airfield surface
characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of
pavement courses : the straightedge test

Ǽȁȅȉ EN 1744-1

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȘȝȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȋȘȝȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ -- Tests for chemical properties of aggregates Part 1: Chemical analysis

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13473-1

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮȢ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ ȝİ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮĲȠȝȫȞ
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȝȑıȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȘȢ
țĮĲĮĲȠȝȒȢ -- Characterization of pavement texture by use of surface
profiles - Part 1: Determination of Mean Profile Depth

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ -- Hot mixed dense graded asphalt
concrete layers

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ:
3.1 ǹıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȉȊȆȅȊ 1: İȓȞĮȚ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȣțȞȒȢ ıȪȞșİıȘȢ, ȝİ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ
ȝȑȖİșȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ 12,5 mm Ȓ 10,0 mm. ǼĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ʌȠȣ İȞįȚĮĳȑȡİȚ, ʌȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮȢ, Ș İȞȓıȤȣıȘ țĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ. Ȃİ ĮȣĲȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ,
įİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİȖȐȜȠ ȕȐșȠȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮȢ.
3.2 ǹıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȉȊȆȅȊ 2: İȓȞĮȚ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ĮȞȠȚțĲȒȢ ıȪȞșİıȘȢ, ȝİ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ
ȝȑȖİșȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ 12,5 mm Ȓ 10,0 mm. Ȃİ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮȜȪĲİȡȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ,
ȝİ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ ȠȜȓıșȘıȘ țĮȚ ıİ ȣȥȘȜȑȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ. ȁȩȖȦ
ĮȣȟȘȝȑȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ țİȞȫȞ, Ș įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠĲȐʌȘĲĮ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ ȝȚțȡȩĲİȡȘ, ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ
ĲȠȞ ȉȪʌȠ 1.
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4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș.
305/2011 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘ șȑıʌȚıȘ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ
İȝʌȠȡȓĮȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮȣĲȩȞ. ǹȣĲȐ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠȞ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ
CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/11.

4.1 ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
Į. īİȞȚțȐ : ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler), ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĳȣıȚțȫȞ, ĲİȤȞȘĲȫȞ Ȓ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȝȚȖȝȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, șĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13043.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ (ȠȡȚıȝȠȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ FprEN 13043:2017):
x

ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ, ȝİȖȑșȠȣȢ d/D, ȝİ D>4 mm țĮȚ dt1 mm

x

ȜİʌĲȩțȠțțĮ, ȝİȖȑșȠȣȢ 0/D, Dd4 mm

x

ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler), įȚİȡȤȩȝİȞĮ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ 0,063 mm.

ȕ. ȋȠȞįȡȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ: ȈĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ țȜȐıȝĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ İȓȞĮȚ İțİȓȞȠ
ʌȠȣ ʌȡȠıįȓįİȚ țȣȡȓȦȢ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ (ȝȚțȡȠĲȡĮȤȪĲȘĲĮ țĮȚ
ȝĮțȡȠĲȡĮȤȪĲȘĲĮ) ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ 100% Įʌȩ
ĮįȡĮȞȑȢ ȣȜȚțȩ ȜĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ Įʌȩ șȡĮȪıȘ Ȓ ıțȦȡȓİȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ȝİ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȝİȖȐȜȘ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȤȒȝĮ
țȩțțȦȞ.
Ȗ. ȁİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ: ȉȠ ȜİʌĲȩțȠțțȠ țȜȐıȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ țȩțțȠȣȢ ȖȦȞȚȫįİȚȢ,
șȡĮȣıȚȖİȞİȓȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȐȡȖȚȜȠ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ʌȡȠıȝȓȟİȚȢ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȕĮȡȚȐȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚȝȩĲİȡȠ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȝİ ĲȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ. ȈĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ șȡĮȣıĲȩ ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ Ȓ ĳȣıȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ.
į. ǹįȡĮȞȑȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler): ȆȡȠıĲȓșİĲĮȚ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȜȜİȚȥȘȢ), ȖȚĮ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ĲȘȞ
țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȚșȠıȪȞĲȡȚȝȝĮ ȠȡȣțĲȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ (ıțȩȞȘ Įʌȩ ıțȦȡȓİȢ), ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ, ĲıȚȝȑȞĲȠ, ȚʌĲȐȝİȞȘ ĲȑĳȡĮ, Ȓ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȠȡȣțĲȒ
ȪȜȘ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ ȟȘȡȒ, ȫıĲİ ȞĮ ȡȑİȚ İȜİȪșİȡĮ țĮȚ ȞĮ
ȝȘ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ıȣııȦȝĮĲȫȝĮĲĮ. ȉȠ ĮįȡĮȞȑȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐȡȖȚȜȠ Ȓ
ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ʌȡȠıȝȓȟİȚȢ, ȠȪĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲıȚȝȑȞĲȠ Ȓ ȣįȡȐıȕİıĲȠ. Ǿ
ıȣȞȚıĲȫȝİȞȘ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler) ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȈȣȞȚıĲȫȝİȞȘ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler)
ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĮįȡĮȞȠȪȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler)
ȀȩıțȚȞȠ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ

ǻȚİȡȤȩȝİȞȠ %

2 mm

100

0,125 mm

85 - 100

0,063 mm

70 - 100

4.2 ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȈȣȞįİĲȚțȩ
ȉȠ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ țȠȚȞȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12591 İȓĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14023.
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O ĲȪʌȠȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 50/70, Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȝȓȖȝĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ
70/100 țĮȚ 35/50 ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 50:50.
īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȣȥȘȜȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ țĮȚ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ȖȑĳȣȡİȢ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ĮȣȟȘȝȑȞĮ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ȝİȖȐȜȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ, ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ȐıĳĮȜĲȠȢ (Ș ȕĮıȚțȒ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ 80/100 ȝİ ʌȡȩıșİĲĮ ȕİȜĲȚȦĲȚțȐ ʌȠȜȣȝİȡȒ, șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȐ, İȜĮıĲȠȝİȡȒ
țĲȜ.), ȪıĲİȡĮ Įʌȩ İȚįȚțȒ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ȝİȜȑĲȘ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14023.
ȆȡȠıșȒțȘ ȕİȜĲȚȦĲȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȣįȡȠĳȚȜȓĮ, Ȓ ıİ
İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ĲȠ ĮțȡȚȕȑȢ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ, șĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ȝİ ĲȘ įȠțȚȝȒ İȝȕȐʌĲȚıȘȢ-șȜȓȥȘȢ, țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12697-12.
ȆȡȚȞ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȪȞșİıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ
ĮįȡĮȞȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ12697-11.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.3

ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ

Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȦȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ (ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ, ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler)) țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȖȚĮ
ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȦȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ įȚȐĳȠȡİȢ ȝİșȩįȠȣȢ İȞȫ Ƞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ
Marshall.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ įİȓȖȝĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ
(ĮįȡĮȞȒ, ȐıĳĮȜĲȠȢ, ț.Ȝʌ.) Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ. Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȝĮȗȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Ș ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȝİ ĮȣĲȩ ʌȠȣ țĮșȠȡȓıșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ
ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ țĮȝʌȪȜȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
țĮȚ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȠȣ İțʌȩȞȘıİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ, Ȓ Įʌȩ
ȐȜȜȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ țĮȚ ĲȠȞ ıȣȞİȤȒ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ
ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ĲȣȤȩȞ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ, (ıĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮıĳȐȜĲȠȣ), șĮ
įȚȠȡșȫȞİĲĮȚ țĮȚ İȐȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ șĮ İʌĮȞĮʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ (ıĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȓȖȝĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ) ĲȠȣ įȚİȡȤȩȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ 4 mm,
İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ, İʌİȚįȒ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ Įʌȩ ĲȠ
ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ. ȂȓȖȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌȠıȠıĲȩ ȣȜȚțȠȪ įȚİȡȤȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 4 mm țȠȞĲȐ ıĲȠ
ȝȑȖȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ, įȓȞȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȝİ ıȤİĲȚțȐ ȜİʌĲȒ ȣĳȒ, İȞȫ įȚĮȕĮșȝȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ ıĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ, įȓȞȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȝİ ıȤİĲȚțȐ ĮįȡȒ ȣĳȒ.
Ǿ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ, ȜİʌĲȩțȠțțȠ țĮȚ
ʌȜȒȡȦıȘȢ (filler)), ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ
ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 2, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13108-1.
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ
ȂȑȖİșȠȢ țȩıțȚȞȠȣ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ
mm

ȉȊȆȅȈ 1

ȉȊȆȅȈ 2

(ʌȣțȞȒȢ ıȪȞșİıȘȢ)

(ĮȞȠȚțĲȒȢ ıȪȞșİıȘȢ)

ȅȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ [mm]
12,5

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 933-2

10,0

12,5

10,0

ȆȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȩıțȚȞĮ

20,00 mm

100

-

100

-

14, 00 mm

-

100

-

100

12,50 mm

90 - 100

-

90 - 100

-

10,00 mm

70 - 100

90 - 100

60 - 90

90 - 100

4,00 mm

40 - 70

45 - 75

18 - 48

25 - 55

2,00 mm

20 - 45

25 - 50

5 - 30

8 - 33

1,00 mm

-

-

4 - 24

5 - 27

0,25 mm

5 - 20

5 - 25

3 - 16

3 - 18

0,063 mm

2–8

2-8

2-8

2-8

ȉĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȆȓȞĮțĮ 2, ȚıȤȪȠȣȞ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ, İĳȩıȠȞ ĲĮ İȚįȚțȐ ȕȐȡȘ
ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ 20%. ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
įȚĮĳȠȡȐ, ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȤșȠȪȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȚįȚțȐ ȕȐȡȘ ĲȠȣȢ.

5 ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
5.1 ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ȆĮȡȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ ȓįȚİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȝİ ĲĮ ıȣȞȒșȘ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-11-04.
ǼʌİȚįȒ Ș ȥȪȟȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȜİʌĲȩ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ ĲĮȤİȓĮ, ȠȚ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȓȞĮȚ țȐʌȦȢ ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ ıȣȞȒșȠȣȢ ʌȐȤȠȣȢ. ȅȚ
ıȣȞȚıĲȫȝİȞİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ĮȞȐȝȚȟȘȢ (șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲ’ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ȝİ ĲȚȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-35. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, șĮ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Įʌȩ ĲȠ
ĮȡȝȩįȚȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ İȜȑȖȤȠȣ, ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȕİȜĲȚȦĲȚțȠȪĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ țȣȡȓȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐȝȚȟȘ, ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ
ĮȜȜȠȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ șİȡȝȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ, ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ İʌȩȝİȞĮ. īȚĮ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ.
Ǿ ȤȡȒıȘ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȣȤİȡȒ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.

5.2 ȈȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
ȁȩȖȦ ĲȠȣ ȝȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȫȞ ĲĮʌȒĲȦȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ ȝİ ȝȚțȡȒ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ (ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĲİȜȚțȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 300 g/m2 ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞįİĲȚțȠȪ),
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠȜȓıșȘıȘȢ ĲȠȣ ĲȐʌȘĲĮ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ.
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īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ȠȝȠȚȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ ʌȐȞȦ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș įȚȐȤȣıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ įȚĮȞȠȝȑĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ȝİ ĮȡĮȚȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦȝĮ ȝİ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ 30% ıİ
ȐıĳĮȜĲȠ. (īĮȜȐțĲȦȝĮ ȝİ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȐıĳĮȜĲȠ ʌ.Ȥ. 60% ĮȡĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ȣįĮĲȚțȒȢ ĳȐıȘȢ
100% - ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ - ȖȚĮ ȜȒȥȘ ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ ʌȠȣ
ȞĮ įȓȞİȚ ȣʌȩȜİȚȝȝĮ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ 30%).

5.3 ǻȚȐıĲȡȦıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ ĲȚȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
12697-35. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ. țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘ ıȣȝʌȣțȞȦıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
ıİ ıȤȑıȘ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.
ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȡȠȤȒȢ, įȣȞĮĲȠȪ ĮȞȑȝȠȣ țĮȚ ȤĮȝȘȜȫȞ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (țȐĲȦ ĲȦȞ 10°C), ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ. ǼȚįȚțȐ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȜİʌĲȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
(ʌȐȤȠȣȢ 3 cm), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȠ ȡȣșȝȩ ȥȪȟȘȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȣȝʌȣțȞȦıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ.

5.4 ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04. ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĲȐʌȘĲİȢ ĲȪʌȠȣ 2,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖİȞȚțȐ İȜĮĳȡȪĲİȡȘ țȣȜȓȞįȡȦıȘ ȝİ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ 10-12 t, ȝİ ȜİȓȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ. Ǿ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ, Ȓ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȩĲĮȞ ĲȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ȑȤİȚ ȥȣȤșİȓ, șĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ șȡĮȪıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ įȚĮșȑıȚȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ, ȝȑıȦ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ.

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
6.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȞȒșȘ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ (ȕȜȑʌİ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04).
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țȣȡȓȦȢ
İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș.
305/2011 ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.

6.2 ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.3 țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȝȩȞȠ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǹįȡĮȞȒ ȊȜȚțȐ
ǼțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04
țĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚȝȑȢ:
x ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲȓȜȕȦıȘ (PSV)

țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1097-8

x ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĮʌȩĲȡȚȥȘ (AAV)

țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1097-8

Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȠțȚȝȫȞ İȓȞĮȚ 1 įȠțȚȝȒ ĮȞȐ 5000 tn ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ. ǼʌȓıȘȢ, ȠȚ
įȠțȚȝȑȢ șĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ȜȒȥȘȢ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ.
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ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȈȣȞįİĲȚțȩ & ǹıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
ǼțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04.

6.3 ǲȜİȖȤȠȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮȢ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȞȒșȘ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲĮ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ,
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ İȟȑĲĮıȘ ĲȡȚȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȝȑıȠ ȩȡȠ ĲȠȣȢ.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹȞ ȝİ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞȠȤȫȞ ʌȡȠțȪȥİȚ țĮȝʌȪȜȘ İțĲȩȢ ĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȠȣ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 4, ĮȣĲȩ įİȞ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, İĳȩıȠȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮĲȐ
Marshall ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3) įİȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.
ȅȚ ȝȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ (ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ), ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȠıȠıĲȐ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
ıȪȞșİıȘȢ, ĲȦȞ ʌȠıȠıĲȫȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĮıĳȐȜĲȠȣ, įȓȞȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 4. Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ, ıİ țĮȞȑȞĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠ įİȓȖȝĮ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ įİ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĮȣĲȐ
ĲĮ ȩȡȚĮ, İʌĮȣȟȘȝȑȞĮ țĮĲȐ 20%.
ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ȂȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ (Ȃ.ȅ. įİȚȖȝȐĲȦȞ)
ȂȑȖİșȠȢ țȩıțȚȞȠȣ

ǹȞȠȤȒ İʌȓ ĲȦȞ ʌȠıȠıĲȫȞ įȚİȡȤȩȝİȞȦȞ %

12,50 mm țĮȚ ȐȞȦ

±8

10,00 mm

±7

4,00 mm

±7

2,00 mm

±6

1,00 mm

±6

0,50 mm

±5

0,25 mm

±5

0,063 mm
ǱıĳĮȜĲȠȢ % țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ıĲȠ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ

±3
± 0,3

6.4 ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ, ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ, țĮĲȐ
ʌȩıȠȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
Į.

ȈĲȐșȝȘ. Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ “İȡȣșȡȐ” ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ (ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ İʌȓțȜȚıȘ), ȝİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ ± 6 mm.

ȕ.

ȅȝĮȜȩĲȘĲĮ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ, ȠȚ țȣȝĮĲȚıȝȠȓ Ȓ ȐȜȜİȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 5 mm. Ǿ ȝȑĲȡȘıȘ șĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ 3ȝİĲȡȠ ʌȒȤȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13036-7.
ǼȖțȐȡıȚĮ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ, ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 3 mm. Ǿ ȝȑĲȡȘıȘ șĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ 3ȝİĲȡȠ ʌȒȤȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13036-7).
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȠĳȚȜȠȝȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ įİȓțĲȘ IRI ĮȞȐ 100 m, ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ prEN 13036-5. O įİȓțĲȘȢ IRI įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĲȚȝȒ 1.3m/km.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝİĲȡȘșİȓ țĮȚ ȝİ ȐȜȜİȢ ıȣıțİȣȑȢ, ȝİ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĮȞĮȖȩȝİȞĮ ıİ
ĲȚȝȑȢ ĲȠȣ įİȓțĲȘ IRI, țĮĲȩʌȚȞ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ȗ.

ȆȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝİ ȜȒȥȘ țĮȡȩĲȦȞ, ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȡȓĮ (3)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȞȐ 4000 m2. ȅ ĮȡȚșȝȘĲȚțȩȢ ȝȑıȠȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȠȢ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ Ș ıȪȝȕĮıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȀĮȝȓĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ ȝȑĲȡȘıȘ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 10%, İțĲȩȢ İȐȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ (ʌ.Ȥ. İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ıİ ʌĮȜĮȚȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦȝĮ).

į.

ǺĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ȝȑıȘ ĲȚȝȒ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ
97% țĮȚ țĮȝȓĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ ĲȚȝȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 95%. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘ
ȝȑșȠįȠ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-6 ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ įȠțȚȝȓȦȞ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȦȞ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ Marshall (ȦȢ ĮȞĮĳȠȡȐ) țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ʌȣȡȒȞȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.

İ.

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ. Ǿ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȘȢ țȘȜȓįĮȢ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ
țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13036-1 ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ 7 ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ
ʌȡȚȞ Ș ȠįȩȢ įȠșİȓ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ. īȚĮ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıİ ıȘȝİȓĮ ĮʌȑȤȠȞĲĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 m ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ 50 cm Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ. ȉȠ ȝȑıȠ ȕȐșȠȢ
ȣĳȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,0 mm ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ 1 țĮȚ 1,5 mm, ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ 2. ǹȞ Ƞ ȝȑıȠȢ
ȩȡȠȢ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȕȡİșİȓ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȠȡȓȦȞ, ĲȩĲİ ĲȠ ȝȓȖȝĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȣĲȒ
ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȢ ȝİ ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȝİ ȞȑĮ ıĲȡȫıȘ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ
įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 m țĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓİȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȝȕȐıİȦȞ, İȜȑȖȤİĲĮȚ ȟĮȞȐ ĲȠ ȕȐșȠȢ ȣĳȒȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ʌȡȠĳȚȜȩȝİĲȡȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ įİȓțĲȘ MPD (Mean Profile
Depth) ıĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13473-1.

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ [m2],
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-11-04.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıțȣȡȩįİȝĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ
İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ.

x

Ǿ İȡȖĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ.
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ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ ĮıȪȞįİĲȦȞ, Ȓ țĮĲİȡȖĮıȝȑȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȝİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ȥȣȤȡȒȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ (CIR: cold in-place recycling) ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠıșȒțȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠıșȒțȘ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȦȢ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ
ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘ ıȣȞȠȤȒ, ȕİȜĲȚȫȞİȚ ĲȘȞ țĮȝʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ.
Ǿ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ. Ǿ
İʌȚĲȩʌȠȣ ȥȣȤȡȒ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ İȓȞĮȚ ȝȓĮ ĲİȤȞȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲĮ
ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ).
Ǿ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ, ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ (įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ).
ȈĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ:

2

x

Ǿ șȡĮȪıȘ, ĮȞĮțȪțȜȦıȘ țĮȚ ȠȝȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ĮȞȫĲİȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ.

x

Ǿ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȣȜȚțȠȪ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).

x

Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ țĮȚ ĮȞȐȝȚȟȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȦȢ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ, ĮĳȡȫįȠȣȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȐıĳĮȜĲȠȢ įȚȠȖțȦȝȑȞȘ ȝİ Ȟİȡȩ), țĮȚ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȐȜȜȦȞ ȤȘȝȚțȫȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ, ȕȐıİȚ
ĲȘȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ.

x

Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲȠȢ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȕȐıȘȢ
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1

ȉıȚȝȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚȝȑȞĲĮ -- Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements

Ǽȁȅȉ EN 459-1

ǻȠȝȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıȝȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ -- Building lime - Part 1: Definitions, specifications and
conformity criteria

5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52210

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-16-00:2018

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȠȣ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ țȠțțȠȝİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ ȝİ țȩıțȚȞĮ -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle
size distribution - Sieving method

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ - ȀȩıțȚȞĮ
įȠțȚȝȫȞ, ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠȝȫȞ țȠıțȓȞȦȞ -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size
distribution - Test sieves, nominal size of apertures

Ǽȁȅȉ EN 933-3

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ -- Test for geometrical
properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape Flakiness index

Ǽȁȅȉ EN 933-5

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ % ĲȦȞ ıȣȞșȜȚȝȝȑȞȦȞ țĮȚ șȡĮȣıȝȑȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıİ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ -- Tests for geometrical properties of aggregates Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in
coarse aggregate particles

Ǽȁȅȉ EN 933-8

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 8: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚȝȒ ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ ȐȝȝȠȣ -- Tests
for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test

Ǽȁȅȉ EN 933-9

ǻȠțȚȝȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 9: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚȝȒ ȝʌȜİ ĲȠȣ ȝİșȣȜİȞȓȠȣ -Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ
țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as
mixing water for concrete

Ǽȁȅȉ EN 1097-2

ǻȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2:
ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȩ -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for
the determination of resistance to fragmentation

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097-5

ǻȠțȚȝȒ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȝİ ȟȒȡĮȞıȘ ıİ țȜȓȕĮȞȠ
İȟĮȞĮȖțĮıȝȑȞȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĮȑȡĮ -- Test for mechanical and physical
properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by
drying in a ventilated oven

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367-2

ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡȝȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚȝȒ șİȚȚțȠȪ ȝĮȖȞȘıȓȠȣ -- Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12591

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮıĳȐȜĲȠȣȢ
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ -- Bitumen and bituminous binders - Specifications for
paving grade bitumens
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
1: ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ įȚĮȜȣĲȩ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ -- Bituminous mixtures Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-2

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ -- Bituminous mixtures - Test methods - Part
2: Determination of particle size distribution

Ǽȁȅȉ EN 12697-23

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
23: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȑȝȝİıȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įȠțȚȝȓȦȞ
ĮıĳȐȜĲȠȣ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous
specimens

Ǽȁȅȉ EN 12697-26

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
26: ǻȣıțĮȝȥȓĮ -- Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt
- Part 26: Stiffness

Ǽȁȅȉ EN 12697-30

ǹıĳĮȜĲȚțȐ ȝȓȖȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ șİȡȝȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ
30: ȆĮȡĮıțİȣȒ įȠțȚȝȓȦȞ ȝİ ıȣıțİȣȒ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ -Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30:
Specimen preparation by impact compactor

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ Ȓ ȝȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠįȠʌȠȚȓĮ -Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction

Ǽȁȅȉ EN 13036-7

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠįȫȞ țĮȚ ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȂȑȡȠȢ 7: ȂȑĲȡȘıȘ ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȪȜȚıȘȢ ĲȦȞ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ (ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ) : ȂȑșȠįȠȢ țĮȞȩȞĮ -- Road and airfield
surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement
of pavement courses : the straightedge test

Ǽȁȅȉ EN 13286-2

MȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ
– ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ – ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ
Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test
methods for laboratory reference density and water content - Proctor
compaction

Eȁȅȉ CEN ISO/TS 17892-12

3

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ - ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ İįĮĳȫȞ ȂȑȡȠȢ 12 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȠȡȓȦȞ Atterberg -- Geotechnical investigation
and testing - Laboratory testing of soil - Part 12 : Determination of
Atterberg limits

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ įİȞ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ.

4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș.
305/2011 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘ șȑıʌȚıȘ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ
İȝʌȠȡȓĮȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮȣĲȩȞ. ǹȣĲȐ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲǯ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/11.
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Ǽȁȅȉ

4.1 ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ȉĮ ĮȞĮțĲȫȝİȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȫĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ (ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞİȢ) țĮȚ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĮıȪȞįİĲȦȞ, Ȓ
țĮĲİȡȖĮıȝȑȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ȣʌȠțİȓȝİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĮįȡĮȞȫȞ İȣȡȪĲİȡȘȢ
țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĮȣĲȫȞ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ȑȦȢ 20%). ǹįȡĮȞȒ ȝİ
ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 5% įİȞ ĮȞĮȝİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ȝİ ĲȘȞ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȐȝȝȠȢ ȝİ ȣȥȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȚʌȐȜȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ıȣȖțȡĮĲȠȪȝİȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ 40 mm įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 10%. ȀĮĲȐ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȫȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ ĲȠ țȜȐıȝĮ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ 20 mm.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ įȚĮȕĮșȝȓıİȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ȖȚĮ țĮĲİȡȖĮıȓĮ /
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȝİ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1- ǵȡȚĮ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȖȚĮ țĮĲİȡȖĮıȓĮ / ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȝİ
ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ
ȅȞȠȝĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖȝĮ
ȠʌȒȢ țȩıțȚȞȠu țĮĲȐ
ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
933-2 (mm)

ǺȑȜĲȚıĲȘ
țȠțțȠȝİĲȡȓĮ

ȀĮĲȐȜȜȘȜȘ
țȠțțȠȝİĲȡȓĮ

63

100

40

90-100

31,5

82-100

20

67-100

100

16

61-93

93-100

12,5

55-84

84-100

10

50-75

75-100

6,3

39-61

61-99

4

32-52

52-90

2

23-39

39-74

0,125

7-17

17-30

0,063

5-10

10-20

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ:

8

x

ȃĮ ĮʌȠĲȣʌȦșİȓ Ș ıĲȡȦȝĮĲȠȖȡĮĳȓĮ ĲȠȣ (İȓįȠȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ).

x

ȃĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲȠȪȞ Ș țȠțțȠȝİĲȡȓĮ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȠȣ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ ȝİ ĲȘȞ ȝȑșȠįȠ ĲȘȢ
ȥȣȤȡȒȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.
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x

ȃĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ.

Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡİȣȞȫȞ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ.

4.2 ȆȡȩıșİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ıĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ĮįȡĮȞȒ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ
Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȝȓȖȝĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țȜȐıȝĮĲĮ ĮįȡĮȞȫȞ
ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș țȠțțȠȝİĲȡȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĲȚȝȫȞ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1. ȉĮ
ʌȡȩıșİĲĮ ĮįȡĮȞȒ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȠ ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ. ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242.
ȉĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ȝȑȖİșȠȢ, ıȤȒȝĮ,
ʌȠıȠıĲȩ șȡĮȣıȚȖİȞȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȩ, ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ șİȡȝȚțȑȢ țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ
ȝİĲĮȕȠȜȑȢ țĮȚ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ, șĮ İȓȞĮȚ șȡĮȣıĲȐ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȜĮĲȠȝİȓȠȣ Ȓ șȡĮȣıĲȐ ĳȣıȚțȐ
ıȣȜȜİțĲȐ ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ ʌȠĲĮȝȫȞ, ȤİȚȝȐȡȡȦȞ Ȓ ȠȡȣȤİȓȦȞ, ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
ȋȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
ĬĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ĮįȡĮȞȑȢ ȝİȖȑșȠȣȢ d/D ȝİ D > 2mm țĮȚ d  1 mm (ȠȡȚıȝȠȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242).
ȁİʌĲȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

ȺɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʄɸʋʏʊʃʉʃʃȠ ĮįȡĮȞȑȢ,ʅɸɶɹɽʉʐʎ0/DʅɸD ч 6,3mm.
H țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ țĮȝʌȪȜȘ ĲȦȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242 (ȕȜ. Tables 2, 3 & 4).

4.3

ȈȣȞįİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

4.3.1 ȋȘȝȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ/ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȦȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ įȚİșȞȒ İȝʌİȚȡȓĮ
țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȒ, ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ȕİȜĲȚȫȞİȚ
ĲȘ ȝȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ, ıȣȝȕȐȜİȚ ȩȝȦȢ ıĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȥĮșȣȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ, Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ıĲȠ ȝȓȖȝĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲȘȞ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1,5 % țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ.
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ įȚİșȞȒ İȝʌİȚȡȓĮ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȒ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 1 % țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ
ĮįȡĮȞȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ, İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į) ȉȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1.
ȕ) ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ĲȪʌȠȣ II Ȓ ĲȪʌȠȣ III.
Ȗ) ǻİȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲıȚȝȑȞĲĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĮȞȫĲİȡȘȢ ĲȦȞ 32,5 Mȇa. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ ĮȞȫĲİȡȘȢ ĲȦȞ 32.5 MPa ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ. ȤĮȝȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ).
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İʌȓıȘȢ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
459-1, ȩʌȠȣ țĮȚ ĮȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
Ƞ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (plasticity index: PI) ĲȠȣ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ İȓȞĮȚ PI > 10. O įİȓțĲȘȢ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ ȝȑșȠįȠ CEN ISO/TS 17892-12.
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4.3.2 ǹĳȡȫįȘȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ
Ǿ ĮĳȡȫįȘȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ıİ șȐȜĮȝȠ įȚȩȖțȦıȘȢ ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ȝȚțȡȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ (ıȣȞȒșȦȢ 2 4% ț.ȕ.) ıİ șİȡȝȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȝİ įȚİȓıįȣıȘ Įʌȩ 70 ȑȦȢ 200 pen. ȉȠ Ȟİȡȩ İȟĮĲȝȓȗİĲĮȚ ĲĮȤȪĲĮĲĮ, įȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ
įȚĮıĲȠȜȒ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ıȣȞȒșȦȢ 10 – 25 ĳȠȡȑȢ). ȈĲȘȞ ĮĳȡȫįȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĳȐıȘ ȤĮȝȘȜȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ, ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıȣȞįİĲȚțȩ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȝİȚȤșİȓ ȝİ ĲĮ
ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĮįȡĮȞȒ ıĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ įȚİȓıįȣıȘ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 70 pen. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓȝȘıȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ ĲȪʌȠȣ 70/100, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12591, ĮȜȜȐ ʌȐȞĲȠĲİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ. Ȉİ
țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȐıĳĮȜĲȠȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĮțȡȚȕȫȢ ĲȪʌȠȣ, ȝİ ĮȣĲȒ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ įȪȠ țȡȚĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ İȞȩȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İȓȞĮȚ:
x

Ƞ ȜȩȖȠȢ įȚȩȖțȦıȘȢ (expansion ratio: ER) ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȝȑȖȚıĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȘȢ
ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮȡȤȚțȩ ȩȖțȠ țĮȚ

x

Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȘȝȚ-ȗȦȒȢ (half-life: Ĳ1/2), ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ (sec) ȖȚĮ ıȣȡȡȓțȞȦıȘ ĲȘȢ
ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ ȝȚıȩ ĲȠȣ ȝȑȖȚıĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȘȢ

ȅȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĲȚȝȑȢ ȖȚĮ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ țĮĲİȡȖĮıȓĮ / ĮȞĮțȪțȜȦıȘ İȓȞĮȚ:
x

ȜȩȖȠȢ įȚȩȖțȦıȘȢ ER  8 ĳȠȡȑȢ ȖȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ > 15oC țĮȚ ER  10 ĳȠȡȑȢ ȖȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 10 15oC.

x

ȤȡȩȞȠȢ ȘȝȚ-ȗȦȒȢ Ĳ1/2  6 sec. ȖȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ > 15oC țĮȚ Ĳ1/2  8 sec. ȖȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 10 15oC.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țȐʌȠȚĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıȣȞįİĲȚțȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ, ȦȢ ȝȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ ʌȠıȠıĲȠȪ
ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȟȘȡȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ) İȓȞĮȚ:
x

īȚĮ ĮįȡĮȞȒ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȩȝİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,063 mm ȑȦȢ 10%: 2,0 ȑȦȢ 4,0 %

x

īȚĮ ĮįȡĮȞȒ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȩȝİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,063 mm > 10%: 3,0 ȑȦȢ 4,5 %.

ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ĮįȡĮȞȑȢ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȥȣȤȡȒȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȠ
ʌĮȜĮȚȩ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ (ıȣȞȒșȦȢ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȐȞȦ ĲȠȣ 90% ț.ȕ. ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ)
İʌİȚįȒ İȓȞĮȚ ȦȢ İʌȓ ĲȠ ʌȜİȓıĲȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ, țĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ĮįȡĮȞȑȢ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȥȣȤȡȒȢ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓ ıȣȞȒșȦȢ ȖİȞȚțȐ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ıȣȞȒșȦȢ ȑȦȢ 2,5%).

4.4

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ ĮȞĮȝȓȟİȦȢ, įȚȠȖțȫıİȦȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1008 ȖȚĮ ĲĮ ȐȠʌȜĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲĮ.

5

ȂİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ıİ ĮĳȡȫįȘ
ȐıĳĮȜĲȠ, Ȟİȡȩ, ĲıȚȝȑȞĲȠ, țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ ʌȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ, ĲȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ (ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȚȢ ȠȡȚĮțȑȢ țĮȝʌȪȜİȢ ĲȠȣ ȈȤȒȝĮĲȠȢ 1), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ İȚįȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ/ ȅȓțȠȣ, ȠĳİȓȜİȚ įİ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȘȞ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȝİȜİĲȫȞ ıȪȞșİıȘȢ
țĮȚ ĲȦȞ İȞįİȤȠȝȑȞȦȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ ĮȣĲȫȞ, ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ ȘȝȚȐțĮȝʌĲĮ țĮȚ İȪțĮȝʌĲĮ
ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ (Ȓ ȠȚ ȂİȜȑĲİȢ) ȈȪȞșİıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ įİȓȖȝĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ. Ǿ ȂİȜȑĲȘ (Ȓ ȠȚ ȂİȜȑĲİȢ) ȈȪȞșİıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ȉȠ ȠįȚțȩ ĲȝȒȝĮ ʌȡȠȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ / İȞȓıȤȣıȘ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıİ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȘ ıȪıĲĮıȘ țĮȚ ĲĮ ʌȐȤȘ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ıĲȡȫıİȦȞ. īȚĮ țȐșİ ʌİȡȚȠȤȒ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ıȪıĲĮıȘ
ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȒ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌȠȚĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ įȠțȚȝȫȞ/İȜȑȖȤȦȞ șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ țĮșȠȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ȑĲȠȚȝȘȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȅȚ ȝİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
1. ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮĳȡȦįȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ȝȠȞȐįĮ, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ Ș İĳĮȡȝȠıĲȑĮ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ Ș
ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȥİțĮȗȩȝİȞȠȣ ȞİȡȠȪ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮĳȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, įȘȜ. ĲȘȞ ȝİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ İȟȐʌȜȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȘȝȚįȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ
ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ ĮĳȡȠȪ. ȈȣȞȒșȦȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x

ȇȪșȝȚıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

x

ȂȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮĳȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 160°C, 180°C, țĮȚ
200°C, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ İʌȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10’ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮĳȡȠȪ.
īȚĮ țȐșİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮĳȡȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲİııȐȡȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȝİ ʌȠıȠıĲȐ ȞİȡȠȪ (ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȝİ ȥİțĮıȝȩ) Įʌȩ 1 ȑȦȢ 4 % ț.ȕ.
ĮıĳȐȜĲȠȣ, ıİ ȕȒȝĮĲĮ ĲȠȣ 1% .

ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ ĮĳȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȆǼ.ȋȍ.ǻ.Ǽ. ȝİ ǹȡ. ǻ17Į/05/119/ĭĬ
5.16.1 (ĭǼȀ 1749Ǻ/24-08-2009) (įİȢ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
2. ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ
x

ǹȞȐįİȣıȘ ĲȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ țĮȚ ȜȒȥȘ ʌȑȞĲİ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȫȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ.

x

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȣʌȚțȫȞ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1) Įʌȩ ĲĮ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ȝİȓȖȝĮĲȠȢ.

x

ǼȝʌȜȠȣĲȚıȝȩȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țȜȐıȝĮĲĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș İʌȚșȣȝȘĲȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ.

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȤȑıȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ- ȣȖȡĮıȓĮȢ (ȝİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ įȠțȚȝȒ Proctor) țĮȚ
ıȣȞİʌĮțȩȜȠȣșĮ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ
Ǽȁȅȉ EN 13286-2.

x

ȄȒȡĮȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȝİ șİȡȝȩ ĮȑȡĮ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ įȪȠ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȫȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮțĲȫȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ĮȞ ĮȣĲȩ ʌİȡȚȑȤİȚ
ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠ).

3. ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
x

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȝİ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ įİȚȖȝȐĲȦȞ.
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ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ įȠțȚȝȓȦȞ Marshall țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-30. ȉĮ įȠțȓȝȚĮ Marshall șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȣțȞȦșȠȪȞ ȝİ 75 ȤĲȪʌȠȣȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ, ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ
ȤȦȡȓȢ șȑȡȝĮȞıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ.

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
Į) īȚĮ țȐșİ įȠțȓȝȚȠ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣȜȚțȠȪ ~ 1150 gr.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȕ) ǻİȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȜȑȖȤȠȣȢ įȠțȓȝȚĮ Marshall ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȘ ȝȑıȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 50 kg/m3.
x

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ įȠțȚȝȓȦȞ İʌȓ 72 ȫȡİȢ ıİ ĳȠȪȡȞȠ, ıĲȠȣȢ 40 °C, ȝİ ıȣȞİȤȒ ȡȠȒ ĮȑȡĮ.

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĳĮȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ įȠțȚȝȓȦȞ (ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ)

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȑȝȝİıȠ İĳİȜțȣıȝȩ (ITS = Indirect Tensile Strength), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-23.
Ǿ įȠțȚȝȒ ITS ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȠțȓȝȚĮ ıİ ȟȘȡȐ țĮĲȐıĲĮıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ȣįȡİȝʌȠĲȚıȝȩ
(țȠȡİıȝȑȞĮ įȠțȓȝȚĮ: ĲĮ įȠțȓȝȚĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ 24±1 ȫȡİȢ ıİ Ȟİȡȩ 25 ȠC). Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ
ıİ ȟȘȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İʌȓ 72 ȫȡİȢ ıĲȠȣȢ 40 ȠC İȓȞĮȚ 225 kPa.
Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȝȚȖȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȩȜȣĲİȢ
ĲȚȝȑȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȑȝȝİıȠ İĳİȜțȣıȝȩ, ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İȞĮʌȠȝȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ ıİ
İĳİȜțȣıȝȩ (tensile strength retained: TSR), ʌȠȣ İțĳȡȐȗİȚ ĲȘȞ İȣʌȐșİȚĮ ĲȠȣ țĮĲİȡȖĮıȝȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ. Ǿ İȞĮʌȠȝȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ (TSR) ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȜȩȖȠ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȑȝȝİıȠ İĳİȜțȣıȝȩ ȝİĲȐ Įʌȩ ȣįȡİȝʌȠĲȚıȝȩ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȟȘȡȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ įȠțȚȝȓȠȣ İțĳȡȐȗİĲĮȚ įİ țĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ.
ǹȞ Ș ĲȚȝȒ ĲȠȣ TSR İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 50%, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
ʌȡȠıșȑĲȠȣ (ĲıȚȝȑȞĲȠ, Ȓ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ), ȦȢ İȟȒȢ:
x

ǹȞĮțȪțȜȦıȘ ĮıȪȞįİĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ: Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ TSR < 50% țĮȚ ȟȘȡȠȪ ITS > 400
kPa, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 1% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ
İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ.

x

ǹȞĮțȪțȜȦıȘ 100% ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ: Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ TSR < 50%
țĮȚ ȟȘȡȠȪ ITS > 500 kPa, ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞįİȚȟȘ ȩĲȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ İȞ ȝȑȡİȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩȝȦȢ țĮȚ İȞ ȝȑȡİȚ «ĮıĳĮȜĲȚțȒ» ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ʌȡȠıșȒțȘ
șȡĮȣıĲȒȢ ȐȝȝȠȣ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 30% țĮĲ’ ȩȖțȠȞ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮȝȚȖȠȪȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ ȣʌȩ ȣȖȡȑȢ țĮȚ ȟȘȡȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȝİ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȝȑȖȚıĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ șȡĮȪıȘȢ ȝİ ıĲĮșİȡȩ ȕĮșȝȩ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȠȞ įȚĮȝȒțȘ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ įȠțȚȝȓȠȣ.

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȝİ ȐȟȠȞİȢ ĲȚȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ), ȖȚĮ ȩȜĮ
ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ, ȣȖȡȐ țĮȚ ȟȘȡȐ. ȉȠ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș
ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ įȠțȚȝȓȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ȕȑȜĲȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ.

x

īȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ Ș įȠțȚȝȒ įȣıțĮȝȥȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-26 ȝİ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĲȚȝȒȢ 2000 MPa.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ Ș ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, ȖȚĮ ȞĮ
ȕİȜĲȚȦșİȓ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ȖȓȞİȚ ȞȑĮ ıİȚȡȐ įȠțȚȝȫȞ țĮȚ Ș ȞȑĮ
ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ.
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īȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țȣȝĮȚȞȩȝİȞȘ Įʌȩ 10 ȑȦȢ 15oC șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮĳȡȫįȘȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ ȝİ ȝİȖȐȜȠ ȤȡȩȞȠ ȘȝȚ-ȗȦȒȢ (half-life: Ĳ1/2) (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2). ǵĲĮȞ ĮȞĮȝȑȞȠȞĲĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ, Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȝİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĮȞȐȝȚȟȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 90% ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĮįȡĮȞȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ĲȠ
ʌĮȜĮȚȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıȣȞįİĲȚțȩ İȓȞĮȚ «İȞİȡȖȩ».

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚȝȓȦȞ įȚĮȝȑĲȡȠȣ 100 mm ȝİ 100% ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȠ ʌĮȜĮȚȩ
ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ 70oC țĮȚ įȠțȚȝȒ ITS ȝİĲȐ Įʌȩ ȣįȡİȝʌȠĲȚıȝȩ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ. ǹȞ Ș
ĲȚȝȒ ĲȠȣ ITS İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 100 kPa, ĲȠ ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȠ ʌĮȜĮȚȩ ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȦȢ «İȞİȡȖȩ» țĮȚ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ șȡĮȣıĲȒȢ ȐȝȝȠȣ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 30% țĮĲ’ ȩȖțȠ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ «ȝȘ İȞİȡȖȠȪ» ĳȡİȗĮȡȚıȝȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ șȡĮȣıĲȒȢ
ȐȝȝȠȣ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 15% țĮĲ’ ȩȖțȠ.

6

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

6.1 īİȞȚțȐ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮĲȐ ʌȠȜȪ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȠȞ Ƞȡșȩ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ.
ȅ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȠȪȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıİ ȐȥȠȖȘ țĮĲȐıĲĮıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, İȞȫ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ, ʌȠȣ șĮ
ĲİțȝȘȡȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ Ȓ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡȦȤȘȝȑȞȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ Ȓ țĮțȠıȣȞĲȘȡȘȝȑȞĮ țĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȤȦȡȓȢ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ, ȦȢ ĮȞȦĲȑȡȦ, İȝʌİȚȡȓĮ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.

6.2 ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȈȘȝĮȞĲȚțȩ ȡȩȜȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌĮȓȗİȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȘȢ (ȐıĳĮȜĲȠȢ, Ȟİȡȩ,
ĮȑȡĮȢ). ȉȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ İȞȩȢ ıȪȖȤȡȠȞȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȠ
ȈȤȒȝĮ 1.
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-16-00:2018

©

Ǽȁȅȉ

ȈȤȒȝĮ 1- ǻȚȐȖȡĮȝȝĮ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

6.3 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȚĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȥȣȤȡȒ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ
ȅ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȕȐșȠȢ (ȕȜȑʌİ ȈȤȒȝĮ 2), įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
ıȣȞșȑıİȦȢ, țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȠȝȠȚȠȖȑȞİȚȐȢ ĲȠȣ, ıİ ȝȓĮ ȝȩȞȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.

ȈȤȒȝĮ 2- ǼʌȑȝȕĮıȘ ıİ ȕȐșȠȢ ȝİ ȥȣȤȡȒ İʌȚĲȩʌȠȣ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ

ȅ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ (ĮȞĮțȣțȜȦĲȒȢ, recycler) șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:

14

x

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm, ıİ ȝȓĮ ȝȩȞȘ įȚȑȜİȣıȘ ȝİ ĮȣĲȩȝĮĲȠ
ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ İʌȚȜİȖȩȝİȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țĮȚ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ ȚıȤȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 600 Ǿȇ.

x

ȉȪȝʌĮȞȠ ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘȢ, ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȠ țĮĲ’ ĮȞșȦȡȠȜȠȖȚĮțȒ ĳȠȡȐ, İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 2,0 m
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x

ǻȚȐĲĮȟȘ ȡȪșȝȚıȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȓĮȢ ıĲȠ ĲȪȝʌĮȞȠ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.

x

ǼȐȞ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȕȐșȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 300 mm, ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĲȠȣ
ĮȞĮțȣțȜȦĲȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ șĮȜȐȝȠȣ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.

ȉȠ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ șĮ İȟȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ șȐȜĮȝȠ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ
ĮʌȩȝȚȟȘ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ Ș ȚıȠʌȑįȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ (grader) İȓĲİ ȝİ İȚįȚțȒ
İȟȐȡĲȘıȘ ʌȠȣ șĮ ĳȑȡİȚ ıĲȠ ȠʌȓıșȚȠ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ Ƞ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒȢ (ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȚțȒ ʌȜȐțĮ).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ĮȞȐȝȚȟȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȝİ ĲȠ Ȟİȡȩ, ĲȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠȞ
ȓįȚȠ ĲȠȞ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ Ȓ ıİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ȝȠȞȐįĮ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ. ȅ ıȤİĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
x

ȈȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ȝİ ȝȚțȡȠİʌİȟİȡȖĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ ȡȪșȝȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıșȒțȘȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ ȡİȣıĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ȝİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ
ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ țĮȚ ĲȘ ȝȐȗĮ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

x

ǹȞİȟȐȡĲȘĲİȢ įȠıȚȝİĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ĮțȡȚȕİȓĮȢ r
3% țĮĲ’ ȩȖțȠȞ.

x

ȈȪıĲȘȝĮ ĮȣĲȠțĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ ȥİțĮıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮȢ
ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ȝȓȖȝĮĲȠȢ.

x

ȈȪıĲȘȝĮ ȥİțĮıȝȠȪ ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ıĲȠ İțȐıĲȠĲİ ʌȜȐĲȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.

x

ȈȪıĲȘȝĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ ĮȣĲȩȝĮĲȘ įȚȐĲĮȟȘ İȜȑȖȤȠȣ/
ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ȐıĳĮȜĲȠ.

x

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣȝʌȣțȞȦȝȐĲȦȞ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ Ƞ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ
ȘȜİțĲȡȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
Įʌȩ 150 °C (±5 C).

x

Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ ȝİ ĲȠ ȕȣĲȚȠĳȩȡȠ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȑȞĮ ȝȩȞȠȞ ıȦȜȒȞĮ (įİȞ
ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ ʌȡȠȢ ĲȠ ȕȣĲȚȠĳȩȡȠ).
ǱıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ șİȡȝĮȞșİȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ 220 °C İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.

ȉĮ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10.000 ȜȓĲȡȦȞ țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȩıįİıȘȢ ȝİ ĲȠȞ ıȣȡȝȩ (țȠĲıĮįȩȡȠȣȢ, ʌȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ țȜʌ). ȉĮ ȕȚĲȚȠĳȩȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țĮȝȓĮ ĮʌȠȜȪĲȦȢ įȚĮȡȡȠȒ ĮıĳȐȜĲȠȣ, șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ įİ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢ:
x

ǵȡȖĮȞȠ ȑȞįİȚȟȘȢ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ țĮĲȫĲİȡȠȣ 1/3 ĲȠȣ ȕȣĲȓȠȣ.

x

ǺĮȜȕȓįĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ D 75 mm ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İțțȑȞȦıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ.

x

ȆȜȒȡȘ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ.

x

ȈȪıĲȘȝĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮĲȐ 20 °C İȞĲȩȢ
ȝȚĮȢ ȫȡĮȢ.

x

ǺĮșȝȠȞȠȝȘȝȑȞȠ ȝİĲȡȘĲȒ (ȕȑȡȖĮ) ȝİ ȣʌȠįȚĮȚȡȑıİȚȢ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 100 lt, ȖȚĮ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ
İțȐıĲȠĲİ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȕȣĲȓȠȣ.
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6.4 ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ – ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
6.4.1 ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ
Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȖİȞȚțȫȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 97% ĲȘȢ
ȝȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Proctor ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2, țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ
ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȝİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ Ȓ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȣȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ.
ȉȠ țĮĲȫĲİȡȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȕĮșȝȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ 95% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Proctor ıİ țĮȞȑȞĮ įİȓȖȝĮ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȡȤȚțȐ ȝİ įȩȞȘıȘ ȤĮȝȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ, ȖȚĮ ȞĮ ıȣȝʌȣțȞȦșİȓ ĲȠ
țĮĲȫĲİȡȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȝİ įȩȞȘıȘ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȤĮȝȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȠȝĮȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ
ȚıȠʌİįȦĲȒ (grader), ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ȝİ ȜİȓĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ĲȪȝʌĮȞĮ Ȓ
İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȚ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȜĮĳȡȩȢ ȥİțĮıȝȩȢ ȝİ ȞİȡȐ.
Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȉȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ
ȣȜȚțȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȜİʌȓįĮ ĲȠȣ ȚıȠʌİįȦĲȒ.
ǻǼȃ ǼȆǿȉȇǼȆǼȉǹǿ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ȣȜȚțȩ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ıȪıĲĮıȘȢ ıİ ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ
ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ʌȐȤȠȢ İȓĲİ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȚıșȠȪȞ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ.
6.4.2 ȉıȚȝȑȞĲȠ
ȉȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ıİ ıȚȜȩ İʌĮȡțȠȪȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȝİȡȒıȚĮ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȚȤȝȒȢ țĮȚ ĲȘȞ
țȐȜȣȥȘ ĲȣȤȩȞ țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ ĮĳȓȟİȦȢ ıȚȜȠĳȩȡȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ.
6.4.3 ȃİȡȩ
ȉȠ Ȟİȡȩ ȖİȞȚțȫȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ıİ įİȟĮȝİȞȑȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȜȘĳșİȓ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ ȣįȡİȪıİȦȢ
ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ İȞįȚȐȝİıȘ įİȟĮȝİȞȒ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȢ.

6.5 ȀĮĲĮıțİȣȒ
6.5.1

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲȠȞ ȠįȚțȩ ȐȟȠȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ȝİȜȑĲȘ İțĲȡȠʌȫȞ țĮȚ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ ıȒȝĮȞıȘȢ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ. Ǿ ȝİȜȑĲȘ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
6.5.2

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȠȪ

Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮĲȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȪȠ ȝİĲȡȒıİȚȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĮȞȐ 500 m įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ, ıİ șȑıİȚȢ İʌȓ
ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĮʌȑȤȠȣıİȢ 2,00 m ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ, ȠʌȦıįȒʌȠĲİ, țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ ĳȣıȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȝİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ, (ʌ.Ȥ. ȕȡȠȤȒ) ȠʌȩĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞȑȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ. Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ ȝȑșȠįȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 1097-5.
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ȋȡȠȞȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐȝȚȟȘ ĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ ıȣȞįİĲȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ (ĮĳȡȫįȘȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ, ĲıȚȝȑȞĲȠ țȜʌ.) ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ,
Ș ıȣȝʌȪțȞȦıȘ.
6.5.4

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ İȡȖĮıȚȫȞ

6.5.4.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ ȘȝİȡȒıȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x

ȈȤȘȝĮĲȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ
ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȝİ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȝİĲĮȟȪ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȠȣȢ.

x

ǼțĲȓȝȘıȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ, ĮȞȐȝȚȟȘȢ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ țȐșİ įȚȑȜİȣıȘȢ țĮȚ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ İțȐıĲȘȢ įȚȑȜİȣıȘȢ.

x

ȉȚȢ șȑıİȚȢ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

x

ȉȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ ĮȞȐ įȚȑȜİȣıȘ, ȝİ İʌȚıȒȝĮȞıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲȠȣ
ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȠȣ ȞİȡȠȪ.

x

ȉȚȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ ıİ țȐșİ įȚȑȜİȣıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ.

x

ȉȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ (șȑıİȚȢ İȓįȠȢ țȜʌ.).

ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ȘȝİȡȘıȓȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ.
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮșȑıȚȝȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıİ ʌȡȫĲȘ
ȗȒĲȘıȘ.
6.5.4.2 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ:
x

ǹʌȩȟİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȠȝȐȜȣȞıȘ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).

x

ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȣȤȩȞ ȜȚȝȞĮȗȩȞĲȦȞ ȞİȡȫȞ.

x

ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ țĮȚ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǼʌȚıȒȝĮȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ĲȡȠȤȚȫȞ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.

Ǿ İȡȣșȡȐ țĮȚ ȠȚ İʌȚțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
6.5.4.3 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ
ȀȠțțȠȝİĲȡȓĮ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ
Ǿ țȠțțȠȝİĲȡȓĮ țĮȚ Ș ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȠȣ ĲȣȝʌȐȞȠȣ, ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ, ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ, țĮȚ ĲȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ
ȝİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ șȡȣȝȝĮĲȚȗȠȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ. ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ʌȜȘıȚȑıĲİȡȘ ʌȡȠȢ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȓĮ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩȝİȞȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).
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ȆȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȡİȣıĲȫȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ
ȅȚ ıȪȖȤȡȠȞȠȚ ĮȞĮțȣțȜȦĲȑȢ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȘȜİțĲȡȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ (ȝİ ȝȚțȡȠİʌİȟİȡȖĮıĲȑȢ) ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
ȞİȡȠȪ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ıȣȞİȤȒ ȑȜİȖȤȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ
ȕȑȜĲȚıĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ Įʌȩ ȐʌȠȥȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ʌȠıȠıĲȠȪ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
ȈĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȞıȦȝĮĲȦșİȓıĮȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȠȖțȠȝȑĲȡȘıȘ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ įİȟĮȝİȞȫȞ) țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȖțȡȚıȒ ĲȘȢ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȠȪıĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
ıȣȞșȑıİȦȢ, ȖȚĮ ĲȠ įȚĮıĲȡȦșȑȞ ĲȝȒȝĮ.
ȀȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ıȣȞįȑİĲĮȚ ȞȑȠ ȕȣĲȚȠĳȩȡȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ ĲȠ ıȣȡȝȩ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ įȚȩȖțȦıȘȢ ĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İȞĲȩȢ ʌȑȞĲİ ȜİʌĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ, ȝİ ȜȒȥȘ įİȓȖȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ İȚįȚțȩ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǲȜİȖȤȠȢ ȕȐșȠȣȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ
ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȐ 100 mm ıĲĮ įȪȠ ȐțȡĮ ĲȠȣ ĲȪȝʌĮȞȠȣ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ, Įʌȩ
ĲȘȞ ȝİĲȡȘĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ.
ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
īȚĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ȠȚ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĮȡȝȠȓ ȝİĲĮȟȪ įȚĮįȠȤȚțȫȞ
įȚİȜİȪıİȦȞ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ țĮĲȐ 150 mm.
ǹȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ İʌȓ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȖȡĮȝȝȫȞ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ.
ȂȩȞȠ Ș ʌȡȫĲȘ ȗȫȞȘ įȚȑȜİȣıȘȢ șĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ȓıȠ ȝİ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĲȪȝʌĮȞȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ. ȅȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ 15 cm ıĲİȞȩĲİȡİȢ.
ȉȠ ȦȢ ȐȞȦ ȝİȚȦȝȑȞȠ (ȜȩȖȦ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ) ʌȜȐĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ
ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ ʌȡȠıșȒțȘȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ.
ȈȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ - ǼȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡȝȠȓ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȝİĲĮȟȪ įȚĮįȠȤȚțȫȞ, țĮĲȐ ȝȒțȠȢ Ȓ
ʌȜȐĲȠȢ, ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȝȘ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ «İȚıȩįȦȞ» țĮȚ «İȟȩįȦȞ» ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ
ĲȪȝʌĮȞȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ĲȝȒȝĮĲĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ, Ș șȑıȘ ʌĮȪıȘȢ
İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ șĮ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ, țĮĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȠȣ ĲȪȝʌĮȞȠȣ.
ȉȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȝȑȡĮ, Ș ȑȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,5 m ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȘȝİȚȦȝȑȞȘ ȖȡĮȝȝȒ (ȝȚțȡȒ
ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ).
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦșȑȞĲȠȢ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, ȝİĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȜĮĳȡȐ İʌȐȜİȚȥȘ ȝİ ĮȡĮȚȦȝȑȞȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦȝĮ țĮȚ
įȚȑȜİȣıȘ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȣ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȝȚĮ «țȜİȚıĲȒ» ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȠıșİȓ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ ʌȡȚȞ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȠ - 2% ȣʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țȠȡİıȝȠȪ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ıĲȡȫıȘȢ.
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ȆĮȡȐįȠıȘ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ȉȠ ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȠ ȠįȚțȩ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȚȢ ȕȡĮįȚȞȑȢ
ȫȡİȢ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ȘȝȑȡĮȢ, İĳȩıȠȞ ȕȑȕĮȚĮ ȑȤȠȣȞ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ
(ıȒȝĮȞıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȦȢ ĮȞȦĲȑȡȦ țȜʌ).

6.6 ǻȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ țĮș’ ĮȣĲȩ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ ȝȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 100
m țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ ȝȚĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ȝİ ĲĮ ȣȜȚțȐ, ĲȘȞ ıȪȞșİıȘ, ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȠ țȪȡȚȠ ȑȡȖȠ.
ȈțȠʌȩȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȖİȞȚțȒ įȠțȚȝȒ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȝİșȩįȦȞ
İțĲȑȜİıȘȢ (ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, ĲĮȤȪĲȘĲĮ ıȣȡȝȠȪ, ʌȠȚȩĲȘĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȡȣșȝȩȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȪȝʌĮȞȠȣ
ĮȞĮțȣțȜȦĲȒ) ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ) țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȑȞĮȞ İȖțȐȡıȚȠ țĮȚ ȑȞĮ
įȚĮȝȒțȘ Įȡȝȩ.
Ǿ șȑıȘ ĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ĲȝȒȝĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȞıȦȝĮĲȦșİȓ ıĲȠ
țȪȡȚȠ ȑȡȖȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ İĳ' ȩıȠȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȓ.
ȈĲȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ĲȝȒȝĮ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ įȣȞĮĲȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6.7 țĮȚ 7 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ıȘȝĮıȓĮ șĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȘȞ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ įȠțȚȝȑȢ įİȓȟȠȣȞ ȩĲȚ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ,
șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ Ȓ, ĮȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ Ș ȝİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ. ȅȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ İț ȞȑȠȣ, ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȩıșİĲȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ
ĲȝȒȝĮĲȠȢ.

6.7 ȆĮȡĮȜĮȕȒ ıĲȡȫıȘȢ - ĮȞȠȤȑȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
6.7.1

īİȞȚțȐ

ǻİȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (ȚıȠʌİįȦĲȚțȒ, ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ) ʌȡȚȞ
İȜİȖȤșİȓ Ș ȣʌȠțİȓȝİȞȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ, ĲĮ
ȣȥȩȝİĲȡĮ țĮȚ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ İʌȚțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ. ȀȐșİ ĮʌȩțȜȚıȘ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ȫıĲİ Ș ıĲȡȫıȘ İȟ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝȑıĮ ıĲĮ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞĮ ȩȡȚĮ ĮȞȠȤȫȞ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȝĳĮȞȓȗİȚ:

6.7.2

x

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ.

x

ȉȝȒȝĮĲĮ ȝİ ıȣııȦȝĮĲȫıİȚȢ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ Ȓ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǹȣȜĮțȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, țĮȚ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ.

ǼȚįȚțȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

ȁȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ İʌȓ ĲȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦșİȓıĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ ĳȑȡȠȣıİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ,
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ, țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠȞ, ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (İȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ):
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1. ȈĲȐșȝȘ
Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ
ȣȥȩȝİĲȡĮ, ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r 20 mm, ȖȚĮ ĲȠ 90% ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ, İȞȫ țĮȝȓĮ ȝȑĲȡȘıȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțȜȓȞİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 25 mm. ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ 50 ȖȚĮ țȐșİ
ʌİȡȚȠȤȒ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ țĮȚ Ƞ ĮțȡȚȕȒȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
2. ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ ıȘȝİȓȦȞ
Į. ȋȦȡȠıĲĮșȝȚțȐ ıȘȝİȓĮ ĮȞȐ įȚĮĲȠȝȒ: ĬĮ ȤȦȡȠıĲĮșȝȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȘȝİȓĮ ĲȘȢ
ʌȜȒȡȠȣȢ įȚĮĲȠȝȒȢ, ȩʌȦȢ ȐțȡĮ țĮȚ șȑıİȚȢ ĲİȜȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȞįȚȐȝİıĮ
ıȘȝİȓĮ ȫıĲİ Ș ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıĲȘ įȚĮĲȠȝȒ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5,0 m.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȕ. ȂȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ įȚĮĲȠȝȫȞ ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ: 10 m.
3. ȅȝĮȜȩĲȘĲĮ
ȉȠʌȚțȑȢ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ Ȓ țȣȝĮĲȚıȝȠȓ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ 3ȝİĲȡȠ İȣșȪȖȡĮȝȝȠ ʌȒȤȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13036-7 ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ țȐĲȦ ĮțȝȒȢ ĲȠȣ ʌȒȤȘ țĮȚ ĲȘȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ȠȚ țȣȝĮĲȚıȝȠȓ
(țȠȚȜȩĲȘĲİȢ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 10 mm, İȞȫ Ș ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ȝİĲĮȟȪ įȪȠ ĲȣȤĮȓȦȞ
ıȘȝİȓȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șİȦȡȘĲȚțȒ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 mm.
ȅȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ıĲȠ ȝȑıȠȞ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ țȐșİ
ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ıĲȠ ȝȑıȠȞ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȁȦȡȓįĮȢ ǲțĲĮțĲȘȢ ǹȞȐȖțȘȢ (ȁ.Ǽ.ǹ.), ȩʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚ.
ȅȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮĲȠȝȑȢ ĮʌȑȤȠȣıİȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 10,0 m.
Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ 3ȝİĲȡȠȣ ʌȒȤȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ İțİȓȞĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠȥȓĮ
įȚĮțȣȝȐȞıİȦȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ.
4. ȆȐȤȠȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȉȠ ʌȐȤȠȢ D ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ, ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 20 mm, ȖȚĮ ĲȠ 90%
ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ, İȞȫ țĮȝȓĮ ȝȑĲȡȘıȘ įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ 30 mm. ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ
ȝİĲȡȒıİȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ 20 țĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ țĮȚ Ƞ ĮțȡȚȕȒȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
īİȞȚțȫȢ, Ƞ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȘȞ ıȤȑıȘ:
D ȝȑıȠ  D șİȦȡ – (D șİȦȡ / 20)

6.8 ȀĮȚȡȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ
Ǿ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
țȣȝĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 15 ȑȦȢ 30oC. īȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ țȣȝĮȚȞȩȝİȞȘ Įʌȩ 10 ȑȦȢ
15oC șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȩıĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ 4.3.2. H șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡȘ ĲȦȞ 10oC..
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȞ Ƞ țĮȚȡȩȢ İȓȞĮȚ ȣȖȡȩȢ Ȓ ȕȡȑȤİȚ Ȓ țȚ’ ĮțȩȝȘ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĲȑĲȠȚȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȡȚȞ ĮʌȠʌİȡĮĲȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȘ ʌȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

7.1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ İȜȑȖȤȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮĳȠȡȠȪȞ:
x

ȉĮ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ: ȐıĳĮȜĲȠȢ, ĲıȚȝȑȞĲȠ țȜʌ. ʌȡȩıȝȚțĲĮ Ȓ ʌȡȩıșİĲĮ.

x

ȉȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ: ǲȜİȖȤȠȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ, Įʌȩ
ĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ĲȚȝȫȞ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ, (ȩʌȦȢ ȑȝȝİıȘ įȚĮĲȝȘĲȚțȒ ĲȐıȘ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮțĮȝȥȓĮȢ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ, țȜʌ.).

x

ȉȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ.

x

ȉȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ.

x

ȉȘȞ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ.

x

ȉȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ.

x

ȉȘȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȒ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ĮȞȠȤȑȢ).

7.2 ǲȜİȖȤȠȚ ȣȜȚțȫȞ
7.2.1

ȈțȠʌȩȢ

ǼʌĮȜȒșİȣıȘ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȐ, ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĲȩıȠ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ȤȡȒıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıȣȝȕȠȪȞ ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĳȩȡĲȦıȘȢ, ȝİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȘȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ (ȒĲȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ʌȡȩıșİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ, ĲıȚȝȑȞĲȠ Ȓ
ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ) ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ țĮĲǯ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12591, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13242, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1 Ȓ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.
7.2.2

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ

ȈĲȠȞ ĲȩʌȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ
ȁȒȥȘ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȫȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ įȠțȚȝȑȢ įȚİȓıįȣıȘȢ:
x

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠȥȓĮ įȚĮțȣȝȐȞıİȦȞ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

x

ǹȞȐ įȪȠ ʌĮȡĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ȕȣĲȓĮ (ʌİȡȓʌȠȣ 50 ton) ĮıĳȐȜĲȠȣ, Ȓ, ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ, ȝȓĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ.

ǼȡȝȘȞİȓĮ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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ǲȜİȖȤȠȢ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ

7.2.3
ȈțȠʌȩȢ

ǼʌĮȜȒșİȣıȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ĮȞĮȝȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
ıȣȞșȑıİȦȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ İȡȝȘȞİȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ, ĮȞȐ 2500 m2 įȚĮıĲȡȦȞȩȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȝȓĮ ĳȠȡȐ ȘȝİȡȘıȓȦȢ
(ĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ), ȝİ ȜȒȥȘ 20 kg ȝȓȖȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȣȤĮȓİȢ șȑıİȚȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ıȣȡȝȩ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ (ʌȡȚȞ ĲȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ).
ȉȠ įİȓȖȝĮ șĮ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ Ș ĮȡȤȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ıĲȠ ʌİįȓȠ. ĬĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȑȟȚ (6)
įȠțȓȝȚĮ Marshall Įʌȩ ĲȠ țȐșİ įİȓȖȝĮ ȖȚĮ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ Ș ȑȝȝİıȘ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ (ITS) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȞĮ
ıȣȖțȡȚșİȓ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ.
ȅȚ ĲȡİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȞ ȜȩȖȦ ʌȣȡȒȞİȢ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ȟȘȡȐȢ ITS, İȞȫ ȠȚ ȜȠȚʌȠȓ
ʌȣȡȒȞİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ȣȖȡȐȢ ǿȉS. ȅȚ
ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įİȓȖȝĮĲĮ ĲȚȝȑȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15%
ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȣșȝȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıĲȠ 70% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ʌȠȣ
țĮșȠȡȓıĲȘțİ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.
ǼʌȓıȘȢ, ĮȞȐ 5000 m2 įȚĮıĲȡȦȞȩȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȝȓĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ įȪȠ ȘȝȑȡİȢ (ĮȞ Ș ȘȝİȡȒıȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 2500 m2), șĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ įİȓȖȝĮ įȚĮıĲȡȦȞȩȝİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 60 kg țĮȚ șĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș įȠțȚȝȒ Proctor ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2. Ǿ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩȝİȞȘ
ȝȑȖȚıĲȘ ȟȘȡȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȕȜ. ȆȓȞĮțĮ 2).
ȈĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 2, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȐ, ȠȚ İȜȐȤȚıĲȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȝİ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ǼȜȐȤȚıĲȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ
ĮȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȝİ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ
ǼȁǹȋǿȈȉǾ
ǼǿǻȅȈ
ȂǼĬȅǻȅȈ
ǻǼǿīȂǹȉȅȁǾȌǿǹ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ
ȉǿȂǼȈ
ǼȁǼīȋȅȊ
ǻǼǿīȂǹȉȍȃ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
įȚȩȖțȦıȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

ȅʌĲȚțȒ

Ȉİ țȐșİ
ʌĮȡĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠ
ȕȣĲȓȠ

1 lt

ȈȤȑıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ (įȠțȚȝȒ
Proctor)

ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13286-2

ǹȞȐ 5000 m2

60 kg

ȊȖȡĮıȓĮ & ǺĮșȝȩȢ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

ȆȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ
1097-5 &
ASTM D1556

ǹȞȐ 5000 m2

5 șȑıİȚȢ

-

97% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȐȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ Proctor Ȓ
ȩĲȚ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș İȚįȚțȒ
ȝİȜȑĲȘ

ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓİȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȝİ ȣȜȚțȐ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ
ǹȞȐ 5000 m2 țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ 5 ĲȣȤĮȓİȢ șȑıİȚȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ:
Į. ĲȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ
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ȕ. Ș ȣȖȡĮıȓĮ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȆȡȩĲȣʌȘ ȂȑșȠįȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097-5), țĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ (ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ȟȘȡȐ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮĲȐ Proctor). ȅ ȕĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘ
ȝȑșȠįȠ țȫȞȠȣ-ȐȝȝȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ ȝȑșȠįȠ ASTM D1556.
Ȗ. ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ Ș țȠțțȠȝİĲȡȓĮ ĲȦȞ İțȤȣȜȚıșȑȞĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ (ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-1
țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12697-2, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ), țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǺĮșȝȩȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ȟȘȡȫȞ ʌȣțȞȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıĲȚȢ 5 șȑıİȚȢ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȝİȜȑĲȘ ʌȠıȠıĲȠȪ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 97% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ Proctor ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȆȡȩĲȣʌȘ ȂȑșȠįȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2.
Ȉİ țĮȝȓĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ șȑıȘ Ș ȟȘȡȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ Proctor. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ Ș İʌȚĲȣȖȤĮȞȩȝİȞȘ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ıĲȠ țĮĲȫĲİȡȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ 2%, ĲȠȣ ȝȑıȠȣ ȩȡȠȣ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ʌȣȡȒȞȦȞ.
ȆȠıȠıĲȩ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠıȠıĲȠȪ ĮıĳȐȜĲȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ Įʌȩ ĲȚȢ 5 șȑıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȝʌȠȡİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓıİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ įȠțȚȝȑȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ
ʌȠıȠıĲȠȪ ĮıĳȐȜĲȠȣ, İĳȩıȠȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ.
ȆȣȡȘȞȚțȑȢ ȝȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ
Ǿ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȝİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ ȝİșȩįȠȣȢ,
İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȩȡȖĮȞĮ țĮȚ ȣʌȐȡȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ İȝʌİȚȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ
(İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ʌȣȡȘȞȚțȫȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ ĮȣĲȐ ĲȦȞ ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ ȝİșȩįȦȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȚȜȠĲȚțȫȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ). Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣıțİȣȫȞ ȝİ ȡĮįȚİȞİȡȖȐ
ȚıȩĲȠʌĮ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȡȑʌİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȞĮ įȚʌȜĮıȚĮıșİȓ.
7.2.4

īİȦȝİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȈțȠʌȩȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȣȥȠȝȑĲȡȦȞ, țȜȓıİȦȞ țĮȚ İʌȚțȜȓıİȦȞ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ƞ ȐȟȠȞĮȢ, ȝİ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĮȞȐ 10 m ıĲȚȢ İȣșȣȖȡĮȝȝȓıİȚȢ țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȘȝİȓĮ
ĲȦȞ țĮȝʌȣȜȫȞ ȝİ ʌĮııȐȜȠȣȢ ȣȥȠȝİĲȡȘȝȑȞȠȣȢ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ ȤȚȜȚȠıĲȠȪ. ȈĲĮ ıȘȝİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ țĮȚ Ș İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ȝİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮııȐȜȦȞ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ.
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ, ĲȘ ȝȘțȠĲȠȝȒ, Ȓ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ țĮȚ șĮ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ƞ 3ȝİĲȡȠȢ ʌȒȤȘȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠȥȓĮ įȚĮțȣȝȐȞıİȦȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ.
ǼȡȝȘȞİȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ȠȚ įȚĮĲȠȝȑȢ ʌȠȣ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȣȥȠȝȑĲȡȦȞ,
țȜȓıİȦȞ țĮȚ İʌȚțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȅȚ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ, șĮ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ
ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȠȚ ȖİȦȝİĲȡȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ ȝȑĲȡȠ (m2) ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȥȣȤȡȒȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ȝİ ĮĳȡȫįȘ ȐıĳĮȜĲȠ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȝȑıȠ ʌȐȤȠȢ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ:
Į.

ǹȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȘ ıĲȡȫıȘ ȝȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 20 cm.

ȕ.

ǹȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȘ ıĲȡȫıȘ ȝȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 21-25 cm.

Ȗ.

ǹȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȘ ıĲȡȫıȘ ȝȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 26-30 cm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İȡȖĮıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȝİĲȡȘșİȓ ĮȞȐ țȣȕȚțȩ ȝȑĲȡȠ (m3) ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ (ĮįȡĮȞȒ, ȐıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĲıȚȝȑȞĲȠ) İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ.
ȊʌȐȡȤİȚ İʌȓıȘȢ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ıȣȞİʌĲȣȖȝȑȞȦȞ ȐȡșȡȦȞ țĮĲȐ m2 Ȓ m3 ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ (ĮȞĮțȪțȜȦıȘ, ʌȡȠıșȒțȘ ȣȜȚțȫȞ, ĮȞȐȝȚȟȘ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣȝʌȪțȞȦıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȚțȩ
ȑȡȖȠ țȜʌ).
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

24

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ (ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ) ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ,

x

ȅ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ),

x

Ǿ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, Ș ʌȡȠıșȒțȘ ĮĳȡȫįȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țȜʌ ʌȡȠıșȑĲȦȞ Ȓ
ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ țĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲȠȢ ȝȓȖȝĮĲȠȢ,

x

Ǿ ȡȪșȝȚıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ Ȓ ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ
ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ
țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-16-00:2018

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǹ.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1]

ASTM D1556/D1556M
Cone Method

[2]

ĭǼȀ 1749Ǻ/24-08-2009 ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȆǼ.ȋȍ.ǻ.Ǽ. ȝİ ǹȡ. ǻ17Į/05/119/ĭĬ
5.16.1 «ǲȖțȡȚıȘ ĲİȤȞȚțȒȢ ȠįȘȖȓĮȢ – ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ȕȐıİȦȞ
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ ȝİ ȥȣȤȡȒ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌȡȠıșȒțȘ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ»

26
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
Support systems for vertical signage

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-07-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 εγκρίθηκε την 2017-12-06 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά στις εργασίες κατασκευής διατάξεων στήριξης των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης,
που τοποθετούνται στις πλευρές της οδού και υπεράνω αυτής. Διευκρινίζεται ότι τα εξαρτήματα στερέωσης
και ανάρτησης των φύλλων των πινακίδων επί των διατάξεων στήριξης δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 573-3

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Χημική σύσταση και μορφή των
κατεργασμένων προϊόντων -. Μέρος 3: Χημική σύσταση και μορφή των
προϊόντων -- Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and
form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of
products

ΕΛΟΤ EN 898-1

Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο χάλυβα και κράμα
χάλυβα - Μέρος 1: Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι με καθορισμένες κατηγορίες
ιδιοτήτων - Βήμα σπειρώματος και λεπτό μετρικό σπείρωμα -- Mechanical
properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts,
screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine
pitch thread

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών -- Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-1

Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 1: Ορολογία και γενικά κριτήρια για
μεθόδους δοκιμής -- Road restraint systems. Terminology and general
criteria for test methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 12767

Παθητική ασφάλεια των φερουσών κατασκευών για τον εξοπλισμό οδών Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής -- Passive safety of support
structures for road equipment. Requirements, classification and test methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-8

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-8:
Σχεδιασμός κόμβων -- Eurocode 3 : Design of steel structures - Part 1-8 :
Design of joints
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2063

Ψεκασμός εν θερμώ - Μεταλλικές και άλλες ανόργανες επικαλύψεις Ψευδάργυρος, αλουμίνιο και κράματά τους -- Thermal spraying - Metallic and
other inorganic coatings - Zinc, aluminium and their alloys

ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-2

Κατασκευή δομημάτων από χάλυβα και από αλουμίνιο - Μέρος 2: Τεχνικές
απαιτήσεις για δομήματα από χάλυβα -- Execution of steel structures and
aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-3

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο - Μέρος 3: Τεχνικές
απαιτήσεις για κατασκευές από αλουμίνιο -- Execution of steel structures and
aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium
structures

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501 01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -- Steel reinforcement for concrete

3

Όροι και ορισμοί

Οι διατάξεις στήριξης των πινακίδων σήμανσης διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες:
α.

διατάξεις στήριξης πινακίδων που τοποθετούνται πλευρικά της οδού

β.

διατάξεις στήριξης πινακίδων που τοποθετούνται πάνω από το οδόστρωμα της οδού

3.1 Διατάξεις στήριξης πλευρικών πινακίδων οδού
Ανάλογα με το μέγεθος των πινακίδων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι τύποι στήριξης:
 Για τις πινακίδες του ΚΟΚ: Κ, Ρ με ή χωρίς Πρ και τις Π σταθερού περιεχομένου:
-

με στήριξη επί ορθοστατών με θεμελίωση στο έδαφος, χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι σωλήνες με
διαστάσεις (Ø σωλήνα/ πάχος τοιχώματος): 60,3/2,0, 76,1/2,0, 76,1/2,9, 88,9/3,2, σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 4 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, οι οποίοι είναι μορφής ευθύγραμμης ή μορφής Γ (με μικρά
ευθύγραμμα τμήματα για την ανάρτηση των πινακίδων)

-

με στήριξη ορθοστατών επί τοίχου, χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι σωλήνες με διαστάσεις (Ø σωλήνα/
πάχος τοιχώματος): 60,3/2,0, 76,1/2,0, συγκολλημένοι σχηματίζοντας μορφή Τ, βλ Σχήμα ΙΙΙ-1,
Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 4 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ
2

 Για πληροφοριακές πινακίδες αναγραφής προορισμών με επιφάνεια το πολύ 2 m , χρησιμοποιείται ένας
ορθοστάτης :

ø88,9/3,2 (διάμετρος ≤ 88,9 mm, πάχος τοιχώματος ≤

-

από χαλυβδοσωλήνα, μέγιστης διατομής
3,2 mm)

-

από σωλήνα ινοπλισμένου πολυμερούς κατάλληλης διαμέτρου
2

 Για πληροφοριακές πινακίδες αναγραφής προορισμών με επιφάνεια μεγαλύτερης των 2 m ,
χρησιμοποιούνται:
-

6

ένας ή περισσότεροι ορθοστάτες, έκαστος των οποίων κατασκευάζεται ως επίπεδο δικτύωμα, το
οποίο συντίθεται από δυο κατακόρυφους χαλυβδοσωλήνες μέγιστης διατομής ø76/3 και έναν ενιαίο
πολυκαμπτομένο χαλυβδοσωλήνα μέγιστης διατομής ø33/3
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-

ένας ή δύο ορθοστάτες, που έκαστος κατασκευάζεται από χωροδικτύωμα πρισματικής τριγωνικής ή
ορθογωνικής μορφής, αποτελούμενο από τρεις ή τέσσερις κατακόρυφους χαλυβδοσωλήνες (ένας
στην κάθε ακμή) μέγιστης διατομής ø76/3 και τρεις ή τέσσερις ενιαίους πολυκαμπτομένους
χαλυβδοσωλήνες μέγιστης διατομής ø33/3, που συγκολλούνται στους εκατέρωθεν κατακόρυφους
χαλυβδοσωλήνες, της κάθε πλευράς του πρίσματος

-

ένας ή περισσότεροι ορθοστάτες από σωλήνα ινοπλισμένου πολυμερούς κατάλληλης διαμέτρου

3.2 Διατάξεις στήριξης πινακίδων υπεράνω οδού

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αυτές είναι τριών τύπων, γέφυρες, μονού προβόλου και δίδυμου προβόλου, που όλες γενικά ονομάζονται
"γέφυρες σήμανσης". Αυτές κατασκευάζονται με κοιλοδοκούς από φύλλα χαλύβδινα ή κράματος αλουμινίου.
Οι λεπτομέρειες κατασκευής, στατικής επίλυσης και εφαρμογής περιορισμών αναφέρονται στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ
(ΦΕΚ 905 Β/20-05-2011).
Για λόγους οδικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται και στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, για την κατασκευή των γεφυρών
σήμανσης, δεν επιτρέπεται η χρήση χωροδικτυωμάτων, δοκών ανοικτής ή συμπαγούς διατομής (π.χ.
πρότυπης χαλύβδινης διατομής). Αυτός ο περιορισμός προκύπτει από την ανάγκη, εν γένει, χρήσης
στοιχείων με ιδιότητες παθητικής ασφάλειας, (βλ. παρ. 3.3).

3.3 Παθητική ασφάλεια διατάξεων στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
Ο σχεδιασμός των ιστών στήριξης πινακίδων γίνεται με βάση την επιλογή της κατηγορίας παθητικής
ασφάλειας στην οποία πρέπει να υπάγονται.
Η κατηγορία της παθητικής ασφάλειας επιλέγεται κατά τη μελέτη σήμανσης, ανάλογα με τη θέση, το είδος
των ιστών και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας της οδού (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1 – Συνιστώμενη ελάχιστη κατηγορία παθητικής ασφάλειας

Ιστοί

Ιστοί στήριξης
πινακίδων και
φωτεινών
σηματοδοτών

Ιστοί
οδοφωτισμού σε
θέσεις άνευ
συχνής
παρουσίας
πεζών

Επιτρεπόμενο
όριο
ταχύτητας
οδού [km/h]

Συνιστώμενη
κατηγορία
παθητικής
ασφάλειας

110

100 ΝΕ ή 100 LE

60

100 ΝΕ ή 70 NE
και 100 LE ή 70 LE

110

100 ΝΕ

100

100 ΝΕ ή 100 LE

90

100 ΝΕ, 100 LE

80

ή 100 ΗΕ
100 ΝΕ ή 70 ΝE

60

100 LΕ ή 70 LE
100 HΕ ή 70 HE

Ιστοί
οδοφωτισμού σε
θέσεις με συχνή
παρουσία
πεζών

100

100 HΕ

60

100 HΕ ή 70 HE

Γενικές παρατηρήσεις
α. Μεταξύ ορθοστατών, απαιτείται ελεύθερη απόσταση
≥1,80 m
β. Ελεύθερο ύψος μέχρι την κάτω ακμή πινακίδας ή
του σηματοδότη ≥2,20 m
Οι διατάξεις με ΝΕ συνήθως ανταποκρίνονται
καλύτερα σε υψηλές ταχύτητες
α. Ιστοί οδοφωτισμού με παθητική ασφάλεια ΝΕ ή LE,
χωρίς στηθαία ασφαλείας, δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε κεντρικές νησίδες, όταν μπορεί
να πέσουν επί οχημάτων της αντίθετης κατεύθυνσης
κυκλοφορίας
β. Ιστοί οδοφωτισμού με παθητική ασφάλεια LE
επιβραδύνουν τα οχήματα σε κάποιο βαθμό, και ως εκ
τούτου μπορεί να χρησιμοποιούνται σε θέσεις όπου
ενδιαφέρει η ασφάλεια πεζών και ποδηλατιστών. Σε
αυτές τις θέσεις, εν γένει, προτιμώνται ιστοί κατηγορίας
ΗΕ.
Επειδή οι ιστοί κατηγορίας LE επιβραδύνουν τα
οχήματα σε κάποιο βαθμό, αυτοί χρησιμοποιούνται σε
θέσεις που ενδιαφέρει η ασφάλεια πεζών και
ποδηλατιστών. Εντούτοις, οι ιστοί κατηγορίας ΗΕ, εν
γένει, προτιμώνται σε αυτές τις θέσεις επειδή είναι
πιθανότερο να συγκρατήσουν ένα όχημα

7
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Σημείωση: Για λόγους πληρότητας, στον προηγούμενο πίνακα αναφέρονται και οι ιστοί οδοφωτισμού, οι οποίοι
προδιαγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12767, προβλέπονται τρεις κατηγορίες παθητικής ασφάλειας για τους παρόδιους ιστούς
(επεξηγούνται στο Σχήμα 1), οι οποίες εκφράζουν το βαθμό απορρόφησης της ενέργειας κατά την πρόσκρουση
οχήματος επί των ιστών, ως εξής:
α.

ΗΕ: υψηλής απορρόφησης ενέργειας

β.

LE: χαμηλής απορρόφησης ενέργειας

γ.

ΝΕ: μηδενικής απορρόφησης ενέργειας

Σχήμα 1: Συνθήκες πρόσκρουσης οχήματος σε ιστό – Κατηγορίες παθητικής ασφάλειας
Οι τρεις κατηγορίες παθητικής ασφάλειας, σε συνδυασμό με το επίπεδο ασφάλειας επιβαινόντων, τις
μέγιστες τιμές του δείκτη σφοδρότητας πρόσκρουσης (ASI) και του δείκτη θεωρητικής ταχύτητας
πρόσκρουσης κεφαλής (THIV), ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος κατά τη δοκιμή πρόσκρουσης,
αναφέρονται στον Πίνακα 5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 12767, ο οποίος παρουσιάζεται με απόδοση στην ελληνική στον
επόμενο Πίνακα 2.

8
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Πίνακας 2 - Κατηγορίες παθητικής ασφάλειας ιστών στήριξης πινακίδων και ιστών οδοφωτισμού

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατηγορία
παθητικής
ασφάλειας

Επίπεδο
ασφάλειας
επιβαινόντων

Υποχρεωτική δοκιμή
πρόσκρουσης με ταχύτητα 35 km/h

Δοκιμή πρόσκρουσης με
ταχύτητες 50, 70 και 100 km/h

Μέγιστες τιμές

Μέγιστες τιμές

ASI

THIV [km/h]

ASI

THIV [km/h]

ΗΕ

1

1,0

27

1,4

44

ΗΕ

2

1,0

27

1,2

33

ΗΕ

3

1,0

27

1,0

27

LE

1

1,0

27

1,4

44

LE

2

1,0

27

1,2

33

LE

3

1,0

27

1,0

27

NE

1

1,0

27

1,2

33

NE

2

1,0

27

1,0

27

NE

3

0,6

11

0,6

NE

4

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

11
ΔV ≤ 3 km/h

Πηγή: πίνακας του ΕΛΟΤ ΕΝ 12767
Όπου:
ΗΕ:

Ιστοί με ικανότητα υψηλής απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης

LE:

Ιστοί με ικανότητα χαμηλής απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης

NE:

Ιστοί με ικανότητα μηδενικής απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης

ASI:

Δείκτης Σφοδρότητας Επιτάχυνσης (Acceleration Severity Index), η έννοια του οποίου ορίζεται στο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-1

THIV: Θεωρητική Ταχύτητα Πρόσκρουσης Κεφαλής (Theoretical Head Impact Velocity), η έννοια του οποίου ορίζεται
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-1
ΔV:

4

Διαφορά μεταξύ ταχύτητας πρόσκρουσης οχήματος και ταχύτητας εξόδου οχήματος μετά από την πρόσκρουση

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Οι διατάξεις στήριξης είναι της κατηγορίας παθητικής ασφάλειας (βλ πίνακα 1), που ορίζεται στη μελέτη και
για αυτό το λόγο συνοδεύονται με σχετικό πιστοποιητικό.
Ανάλογα με το είδος τους, οι διατάξεις στήριξης αποτελούνται από τα ακόλουθα υλικά:
α.

Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες


Σωλήνες από χάλυβα (γαλβανισμένοι) ποιότητας S235, ή ανώτερης, σύμφωνα με την μελέτη



Σωλήνες από ινοπλισμένο πολυμερές κατάλληλης διαμέτρου



Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για το θεμέλιο
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Ορθοστάτες μορφής επίπεδου δικτυώματος, ή πρισματικού δικτυώματος


Σωλήνες από χάλυβα (γαλβανισμένοι) ποιότητας S235, ή ανώτερης, σύμφωνα με την μελέτη
Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για το θεμέλιο



Σκυρόδεμα εξομάλυνσης κατηγορίας C8/10



Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C

γ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Γέφυρες σήμανσης


Κλειστές διατομές από δομικό χάλυβα ποιότητας S235, ή ανώτερης, σύμφωνα με την μελέτη, ή
κράμα αλουμινίου AI Mg4,5Mn0,7



Πλάκες έδρασης χαλύβδινες γαλβανισμένες ή κράματος αλουμινίου, αγκύρια, κοχλίες αγκύρωσης,
περικόχλια, δακτύλιοι σύσφιξης (ροδέλες)



Σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 για το θεμέλιο



Σκυρόδεμα εξομάλυνσης κατηγορίας C8/10



Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C

4.2 Αποδεκτά υλικά
Γέφυρες σήμανσης γαλβανισμένου χάλυβα
Στην περίπτωση μη πιστοποιημένων συστημάτων στήριξης πινακίδων, χρησιμοποιούνται εξαρτήματα με τα
εξής χαρακτηριστικά:
α. Κοχλίες για τη σύνδεση τμημάτων της φέρουσας κατασκευής γεφυρών σήμανσης με ελάχιστη ποιότητα
8.8, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 898-1
β. Αγκύρια, που όταν λειτουργούν σε συνάφεια, θα έχουν όριο διαρροής το πολύ 300 ΜPa, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-8
γ. Οι συγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-01
Στοιχεία χαλύβδινα
Χρησιμοποιείται χάλυβας ποιότητας S235, με ανοχές σε διαστάσεις και σχήμα, με αντοχή σε θραύση, σε
πρόσκρουση, σε κόπωση και φέρουσα ικανότητα φορτίου, που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-2, ή ανώτερης μόνον όταν απαιτείται από στατική άποψη.
Τα χαλύβδινα μέρη των διατάξεων στήριξης (περιλαμβάνονται και τα αγκύρια εντός του θεμελίου
σκυροδέματος) είναι γαλβανισμένα, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.
Στοιχεία κράματος αλουμινίου
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Το χρησιμοποιούμενο δομικό αλουμίνιο είναι από κράμα, με ανοχές σε διαστάσεις και σχήμα, με αντοχή σε
θραύση, σε πρόσκρουση, σε κόπωση και φέρουσα ικανότητα φορτίου, που συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις των ΕΛΟΤ EN 573-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-3.
Οι πλάκες έδρασης των ορθοστατών των γεφυρών σήμανσης, που κατασκευάζονται από αλουμίνιο είναι
αποκλειστικά από κράμα αλουμινίου ποιότητας AI Mg4,5Mn0,7, κατά ΕΛΟΤ EN 573-3. Οι συγκολλήσεις
αυτών με τον ορθοστάτη γίνονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-01.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σωλήνες από ινοπλισμένο πολυμερές
-

Οι ιδιότητες αυτών επιβεβαιώνονται με δοκιμές σκληρότητας, αντοχής σε εφελκυσμό, φαινόμενης αντοχής
σε εφελκυσμό και ποσοστού περιεκτικότητας σε υαλονήματα.

-

Η ανοχή διαστάσεων της εξωτερικής διαμέτρου καθορίζεται σε ± 1 mm

-

Το ειδικό βάρος του υλικού δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται περισσότερο από ± 0,12 από το ειδικό βάρος
των προεπιλεγμένων σωλήνων

-

Η παθητική ασφάλειά τους κατά
Σκυρόδεμα θεμελίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 12767 ορίζεται ως 100 LE3 (Low-Energy absorbing),

Για το θεμέλιο των ιστών στήριξης χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέματος C12/15 και C25/30.

5

Μέθοδος κατασκευής

Χρησιμοποιούνται διατάξεις στήριξης των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, που έχουν μελετηθεί
σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και είναι εργοστασιακής παραγωγής πιστοποιημένης, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Η επιψευδαργύρωση των χαλύβδινων στοιχείων γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Για την αντιδιαβρωτική προστασία μπορεί να εφαρμόζονται οι Γερμανικές Οδηγίες ZTV-KOR, ή άλλες
εγκεκριμένες σε χώρα της ΕΕ.
Οι τυχόν συγκολλήσεις στο εργοτάξιο γίνονται από τεχνίτες με εφαρμογή διαδικασιών, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1011.
Κατά τη φορτοεκφόρτωση και στοίβασμα των στοιχείων των κατασκευών, οι γαλβανισμένες επιφάνειες
αυτών προστατεύονται από φθορές με χρήση αποστατών από ξύλο ή άλλο υλικό, ώστε να αποτρέπεται η
επαφή μεταξύ αυτών και με τα τοιχώματα του μέσου μεταφοράς.
Η διάτρηση των οπών στα χαλύβδινα μέρη των στοιχείων στήριξης γίνεται πριν από τον γαλβανισμό.
Οποιαδήποτε φθορά στην γαλβανισμένη επιφάνεια των στοιχείων αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη υλικού,
που έχει ως βάση τη σκόνη ψευδαργύρου–οξείδιο ψευδάργυρο, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 22063.
Δεν επιτρέπονται συγκολλήσεις στο εργοτάξιο, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, οπότε αυτές
πιστοποιούνται για την ποιότητά τους.
Η θεμελίωση με πάκτωση ή αγκύρωση των διατάξεων στήριξης κατασκευάζεται σύμφωνα με την Μελέτη. Για
τις επιμέρους εργασίες εφαρμόζονται οι οικείες ΕΤΕΠ, περί εκσκαφών θεμελίων, σκυροδεμάτων κλπ.
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Μετά το πέρας της ανέγερσης του συστήματος στήριξης, επαναφέρεται η προϋπάρχουσα φυσική ή τεχνητή
επιφάνεια γύρω από τη θεμελίωση. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής απομακρύνονται και απορρίπτονται
σε χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, ή σε χώρους που εγκρίνει η
Υπηρεσία.
Όταν κατά την διακίνηση ή τοποθέτηση, τα μέρη της φέρουσας κατασκευής, υποστούν τυχόν φθορές, που
μπορεί να επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φορέα, τότε ο Ανάδοχος απομακρύνει αυτά από το έργο και
τα αντικαθιστά με καινούργια, με δική του δαπάνη.
Οι διατάξεις στήριξης τοποθετούνται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά όπως ορίζει η Μελέτη και σύμφωνα με
τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, (2010), Μέρος 4 "Στήριξη πινακίδων σήμανσης".

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η οριζόντια δοκός των γεφυρών σήμανσης τοποθετείται οριζόντια και όχι παράλληλα με την επιφάνεια του
οδοστρώματος της οδού όταν αυτή βρίσκεται σε επίκλιση.
Όταν οι εργασίες τοποθέτησης εκτελούνται σε θέσεις εγγύς υπόγειων ή εναέριων αγωγών ΟΚΩ, τότε
λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα κατά περίπτωση μέτρα ασφαλείας.
Οι πινακίδες δεν επιτρέπεται να απέχουν λιγότερο από 1,50 m από το περιτύπωμα της οδού σε υπεραστικές
οδούς, όπως λεπτομερώς ορίζεται στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (2010), Μέρος 4, "Στήριξη πινακίδων σήμανσης",
παράγραφος 3.5.1.
Σε αστικές οδούς, το εν λόγω όριο περιορίζεται σε 0,75 m (τουλάχιστο 0,50 m), που μετράται από την όψη
του κρασπέδου. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο επί του πεζοδρομίου ελεύθερος χώρος να έχει
πλάτος μικρότερο από 0,75 m, αλλιώς για πινακίδες με έναν ορθοστάτη αυτός κατασκευάζεται με σχήμα Γ,
τοποθετούμενος στο άκρο του πεζοδρομίου (προς την ρυμοτομική ή οικοδομική γραμμή), σύμφωνα με τα
πρότυπα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (2004) Μέρος 4, Παράρτημα ΙΙΙ.
Όταν η πινακίδα τοποθετείται σε θέσεις όπου προβλέπεται διακίνηση πεζών, τότε κάτω από αυτήν αφήνεται
ελεύθερο ύψος ≥ 2,20 m.
Οι πινακίδες πίσω από στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούνται εκτός του λειτουργικού πλάτους του επιλεγμένου
στηθαίου και ανάλογα με το μέγεθος της πινακίδας ως εξής:
2

-

Πινακίδες μικρού μεγέθους (επιφάνειας ≤2 m ), σε απόσταση ≥1,50 m από την όψη του στηθαίου

-

Πινακίδες μεγάλου μεγέθους, (επιφάνειας >2 m ), σε απόσταση ≥2,50 m από την όψη του στηθαίου

2

Η στήριξη πινακίδων, τοποθετούμενων πλευρικά της οδού, επιτρέπεται να κατασκευάζεται από ιστούς που
δεν έχουν επιδόσεις παθητικής ασφάλειας, με την προϋπόθεση ότι η θέση τους είναι απρόσβλητη από τυχόν
εκτρεπόμενο εκτός οδού όχημα, όπως π.χ. όταν η βάση της διάταξης στήριξης βρίσκεται σε ύψος
τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την πέριξ επιφάνεια.
Η θεμελίωση και οι διατομές των ιστών στήριξης, των πινακίδων Κ, Ρ, Πρ και των Π σταθερού περιεχομένου
του ΚΟΚ, συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος 4 των ΟΜΟΕ – ΚΣΑ (2010).
Η θεμελίωση των μεμονομένων ορθοστατών στήριξης πινακίδων συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των
ΟΜΟΕ – ΚΣΑ (2010), Μέρος 4, "Στήριξη πινακίδων σήμανσης", παράγραφος 3.5.1.
Μεταξύ των δικτυωτών ορθοστατών αφήνεται ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 1,80 m (δεν επιτρέπεται να
διατάσσεται αντιανεμικός σύνδεσμος μεταξύ αυτών), σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ – ΚΣΑ (2010), Μέρος 4,
"Στήριξη πινακίδων σήμανσης", παράγραφος 3.4.2.
Οι κατακόρυφοι ιστοί της γέφυρας (ή προβόλου) σήμανσης τοποθετούνται πίσω από το στηθαίο ασφαλείας
σε απόσταση τουλάχιστον 2,50 m, ώστε το λειτουργικό πλάτος του επιλεγμένου στηθαίου να είναι
κατηγορίας τουλάχιστον W7. Μικρότερες αποστάσεις επιτρέπονται μόνο εφόσον τεκμηριώνεται η αδυναμία
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τήρησης της απόστασης των 2,50 m. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόσταση επιλέγεται ώστε το απαιτούμενο
στηθαίο να έχει λειτουργικό πλάτος κατά προτεραιότητα με την εξής σειρά: W6, W5, W4, W3, W2 ή W1.
2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για την τοποθέτηση και τον προσανατολισμό των μεγάλων (≥2 m ) πληροφοριακών πινακίδων, παράπλευρα
της οδού, εφαρμόζονται οι κανόνες που υποδεικνύονται στο επόμενο Σχήμα 1, καθώς και οι λοιπές
λεπτομερείς οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο Ε1.2.9. των ΟΜΟΕ-ΚΣΟ.

Σχήμα 2 - Θέση και προσανατολισμός μεγάλων πληροφοριακών πινακίδων

Ιστοί και πινακίδες ανεγείρονται επί του θεμελίου αφού παρέλθουν 4 τουλάχιστον ημέρες από τη
σκυροδέτηση του, προκειμένου για τις μικρές πινακίδες, και αντίστοιχα τουλάχιστον 7 ημέρες για τις μεγάλες
πινακίδες.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Πριν από την παραλαβή της τελειωμένης εργασίας εκτελούνται οι εξής έλεγχοι:
1

Επιβεβαίωση ότι πριν από την ενσωμάτωση των υλικών έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση τους με
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1

2

Γενικός οπτικός έλεγχος, περιλαμβάνεται και ο έλεγχος συμμόρφωσης με την παρ.5 και
ειδικότερα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Σχήμα 1

3

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της διάταξης στήριξης, σύμφωνα με την
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

παράγραφο 4.2 της παρούσας
4

Έλεγχος της επεξεργασίας των μεταλλικών κατασκευών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της
παρούσας

5

Έλεγχος συμμόρφωσης προς την μελέτη της διάταξης στήριξης, όσον αφορά στα υλικά και στις
διατομές των επί μέρους στοιχείων

6

Έλεγχος της θεμελίωσης και της πάκτωσης ή αγκύρωσης, με βάση τα προβλεπόμενα στη
μελέτη

7

Έλεγχος της θέσης εγκατάστασης/τοποθέτησης (θεμελίωση - στοιχεία στήριξης - πινακίδα)
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με βάση τα προβλεπόμενα στη μελέτη

8

Έλεγχος των γαλβανισμένων επιφανειών για τυχόν φθορές που δεν έχουν επουλωθεί

Εάν, από τους εν λόγω ελέγχους, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής, η Επίβλεψη μπορεί να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία της μελέτης.
α.

Σωληνωτοί ορθοστάτες

Οι ορθοστάτες μορφής ευθύγραμμης, κυκλικής διατομής, επιμετρούνται σε τεμάχια ανάλογα με το υλικό
(σωλήνας χαλύβδινος ή ινοπλισμένου πολυμερούς), τη διατομή, το μήκος και το πάχος του τοιχώματος τους.
Οι σωληνωτοί ορθοστάτες μορφής Γ ή μορφής Τ συμπεριλαμβανόμενων και των πρόσθετων σωλήνων
στήριξης των πινακίδων, επιμετρούνται σε τεμάχια ανάλογα με τη διατομή, το μήκος και το πάχος του
τοιχώματος τους.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες κατασκευής του θεμελίου (από
σκυρόδεμα).
β.

Χαλύβδινοι δικτυωτοί ορθοστάτες

Οι χαλύβδινοι δικτυωτοί ορθοστάτες από επίπεδο δικτύωμα ή χωροδικτύωμα πρισματικής μορφής
επιμετρούνται ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένης διάταξης στήριξης.
γ.

Γέφυρες σήμανσης

Οι γέφυρες σήμανσης επιμετρούνται ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένης γέφυρας σήμανσης ανάλογα με το
υλικό, δηλαδή από χάλυβα ή κράμα αλουμινίου.
δ.

Θεμέλιο

Η κατασκευή της θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για δικτυωτούς ορθοστάτες, όπως και για τις
γέφυρες σήμανσης, επιμετρείται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τις οικείες ΕΤΕΠ, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
Στις ως άνω τιμές μονάδας των εργασιών α, β, γ και δ συμπεριλαμβάνονται:
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x Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες κατασκευής των γεφυρών σήμανσης, οποιασδήποτε μορφής
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με τις τυχόν σταλίες αυτών
x Η επιψευδαργύρωση (εργασία και υλικά) των χαλύβδινων μερών του συστήματος στήριξης
x Η μεταφορά της γέφυρας σήμανσης και των εξαρτημάτων σύνδεσης και αγκύρωσης από το εργοστάσιο
παραγωγής στη θέση ανέγερσης, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των
μεταφορικών μέσων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Η συναρμολόγηση, ανέγερση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και υποστήριξη του συστήματος στήριξης της
πινακίδας στο θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα
x Οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεμελίωση, η φόρτωση, η μεταφορά, η
απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής, καθώς και η σταλία του μεταφορικού μέσου
x Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης
x Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως απορριμμάτων, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και η μεταφορά τους σε οριστική θέση απόθεσης
x Η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και η λήψη των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-01-00:2017.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τη χαμηλή τάση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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Υποδομή οδοφωτισμού

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού στην οποία
περιλαμβάνονται:
 H εκσκαφή και επίχωση σκαμμάτων (τάφρων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, και των
φρεατίων διέλευσης καλωδίων, η θεμελίωση των ιστών οδοφωτισμού, η αποκατάσταση της
φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και η απομάκρυνση των
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.
 H προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων
 H προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων
 H προκατασκευή και τοποθέτηση ή η επιτόπου κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών
φωτισμού.
 H προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες
 H προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.
 H προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων
 H προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)
 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέσερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 50525.01

Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης
μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις -- Electric cables Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V
(U0/U) - Part 1: General requirements

ΕΛΟΤ 563-4 / ΕΛΟΤ 563-4-1 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring -- Καλώδια με μόνωση
από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V Μέρος 4: Καλώδια με μανδύα για σταθερή καλωδίωση
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ 843

Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) -- Polyvinyl chloride insulated and sheathed
power cables for rated voltage 600/1000 V

ΕΛΟΤ EN 60228

Αγωγοί μονωμένων καλωδίων -- Conductors of insulated cables

ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24

Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 24: Ειδικές απαιτήσεις Συστήματα σωλήνων υπόγειας εγκατάστασης -- Conduit systems for cable
management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried
underground

ΕΛΟΤ ΕΝ 10080

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Γενικές
απαιτήσεις -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing
steel - General

ΕΛΟΤ ΕΝ 124-2

Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών - Μέρος 2: Καλύμματα φρεατίων από
χυτοσίδηρο - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

ΕΛΟΤ ΕΝ 60529

Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΡ) -- Degrees
of protection provided by enclosures (IP CODE) ΕΛΟΤ ΕΝ 10095
Heat
resisting steels and nickel alloys

ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4

Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα ελεύθερης σφυρηλασίας για γενικές τεχνικές
χρήσεις - Μέρος 4: Ανοξείδωτοι χάλυβες -- Open die steel forgings for general
engineering purposes - Part 4: Stainless steels

ΕΛΟΤ ΕΝ 10085

Χάλυβες εναζώτωσης - Τεχνικοί όροι παράδοσης -- Nitriding steel - Technical
delivery conditions

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506-1

Μηχανικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικών στερεωτικών από ανοξείδωτο χάλυβα Μέρος 1: Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι -- Mechanical properties of corrosionresistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών -- Hot dip galvanized coatings on
fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods.

ΕΛΟΤ EN 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία-- Aggregates
for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work
and road construction

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Τα χρησιμοποιούμενα προκατασκευασμένα στοιχεία (φρεάτια, βάσεις σκυροδέματος ιστών), που
προμηθεύονται από τρίτους, φέρουν σήμανση CE, συνοδευόμενα από δήλωση επιδόσεων για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά τους, (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011), στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον κατ΄
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014).
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Σε χρόνο που προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης, για τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά, που
προμηθεύονται από τρίτους, υποβάλλονται στην Υπηρεσία πιστοποιητικά, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Αυτά τα υλικά ενσωματώνονται στο έργο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τυχόν επιπλέον έλεγχοι της υπηρεσίας πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(βλ. ν. 4412/2016) προκείμενου να αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.
Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί εκτελούνται από κατάλληλο
εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. βιβλιογραφική παραπομπή [10]).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η ενσωμάτωση των υλικών στο έργο γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης
με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, καθώς και τις απαιτήσεις της μελέτης, των λοιπών συμβατικών τευχών και
την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο, λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, ενώ αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης, ώστε να
εξασφαλίζονται έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Για την κατασκευή της υποδομής του δικτύου οδοφωτισμού, απαιτούνται τα εξής υλικά:
 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
 Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες
 Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφικτήρες)
γείωσης
 Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων
 Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης)
 Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50525.01 )
 Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S)
 Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)
 Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά εξαρτήματα
 Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων

4.2 Αποδεκτά υλικά
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά γίνονται αποδεκτά εφόσον συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1.

Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων είναι κατηγορίας C12/15

2.

Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών είναι κατηγορίας C20/25

3.

Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος είναι κατηγορίας Β500c (ΕΛΟΤ ΕN 10080, ΕΛΟΤ 1421-3 και ΚΤΧ)

4.

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 124-2
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5.

Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης έχει διατομή 25 mm2, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60228 (IEC
20/633/CDV)

6.

Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης έχει διατομή 6 mm2, σύμφωνα με το IEC EN 60228

7.

Οι σωλήνες μεταλλικοί ή μη μεταλλικοί, με κατηγορία αντοχής σε κρούση Normal duty, και οι οποίοι θα
παραμορφώνονται μέχρι 5%, όταν εφαρμόζεται δύναμη τουλάχιστον 450 N, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24, των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι:
x

σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 με αντοχή σε κάμψη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24

x

σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 με αντοχή σε κάμψη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24

x

σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 με αντοχή σε κάμψη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24

x

χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Ø101,6

8.

Το σύρμα-οδηγός έχει διατομή 5 mm2, και είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 1461

9.

Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό έχει διαστάσεις 500 x 500 x 5 mm

10. Τα αγκύρια, που λειτουργούν σε συνάφεια, έχουν όριο διαρροής 300 ΜPa, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-8, εκτός αν χρησιμοποιείται πιστοποιημένη διάταξη αγκυρίων
11. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) με μόνωση
από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563-4 / ΕΛΟΤ 563-4-1 αποτελούμενα από:
 Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2
 Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2
 Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm2
12. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S είναι ονομαστικής τάσης 600/1000 V, με μόνωση από
θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο και συμμορφώνονται με το
ΕΛΟΤ 843 για διατομές:
 2 x 10 mm2
 3 x 10 mm2
 4 x 10 mm2
13. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) είναι κατάλληλος για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2
14. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) συμμορφώνονται με την Απόφαση
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02-08-86, (ΦΕΚ 573Β/09-09-86)
15. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά εξαρτήματα είναι γαλβανισμένα, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
EN ISO 1461
16. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, είναι από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242
Επισημαίνεται ότι για το ηλεκτρολογικό υλικό, όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ
51151/ΔΤΒΝ 1129/2016 (Β ‘ 1425) προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/35/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση
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CE και θα αναγράφονται επί αυτών τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών
και δήλωση συμμόρφωσης του παραγωγού.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1 Γενικά

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα και τα σχέδια
της μελέτης.
Σε όσα τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (σε μήκος μεγαλύτερο του 5% του συνολικού μήκους που
ορίζεται στη Μελέτη) από την τυπική χάραξη του σκάμματος τοποθέτησης των καλωδίων, λόγω συνάντησης
εμποδίων, αυτή πασσαλώνεται τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

5.2 Εκσκαφή και επίχωση σκαμμάτων
Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται σκάμματα (βάθους τουλάχιστον 70 cm)
στις θέσεις που προβλέπονται από τη Μελέτη, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από την
προβλεπόμενη στάθμη τοποθέτησης των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από
αυτούς το σκάμμα επιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με
κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο
βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τη μελέτη, αλλά με ελάχιστο πλάτος 300 mm. Το
υλικό της επίχωσης συμπυκνώνεται τουλάχιστον στο 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor. Ο έλεγχος
της συμπύκνωσης γίνεται, είτε με τη μέθοδο κώνου-άμμου ή «μπαλονιού», είτε τη μέθοδο με πυρηνική
συσκευή. Η συχνότητα των ελέγχων γίνεται με μια δοκιμή ανά 50 m μήκους του σκάμματος, ή τουλάχιστον
μια δοκιμή ανά σκάμμα μήκους μικρότερου των 50 m.
Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής απομακρύνονται και απορρίπτονται σε χώρο , όπως ορίζεται
στα συμβατικά τεύχη ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
5.2.1

Χωροθέτηση σκαμμάτων επί υφιστάμενων οδών

Ανάλογα με την επιθυμητή θέση της χάραξης του σκάμματος διέλευσης καλωδίων εφαρμόζονται οι
ακόλουθες υποδείξεις:
x

Όταν η διάνοιξη σκαμμάτων γίνεται κατά μήκος ή εγκάρσια υφιστάμενου οδοστρώματος οδού, τότε
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ 905 Β/20-052011)

x

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα τυχόν φρεάτια έλξης καλωδίων (ή άλλα), τοποθετούνται μακριά από
διασταυρώσεις της οδού

x

Ειδικά σε αστικές οδούς χρειάζεται να προηγείται ο έλεγχος τυχόν παρουσίας άλλων αγωγών ΟΚΩ,
ώστε να αποφασίζεται η θέση των σκαμμάτων έχοντας υπόψη όλη την απαιτούμενη πληροφορία

x

Στην περίπτωση σκάμματος εγκάρσια οδού, η θέση του θα είναι κάθετη (ως προς τα κράσπεδα της
οδού) όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό

x

Μετά την εκσκαφή σκαμμάτων επιθεωρείται η κατάσταση των παρειών τους και εκτιμούνται οι
παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρρευση αυτών, όπως είναι το βάθος της εκσκαφής, η
παρουσία και κίνηση εγγύς του σκάμματος βαρέων μηχανημάτων και το είδος των εδαφικών
στρώσεων

x

Ο πυθμένας του σκάμματος θα προστατεύεται έναντι εισροής υδάτων

9

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2018

52257
©

ΕΛΟΤ

x

Χαλύβδινες πλάκες θα είναι διαθέσιμες για την κάλυψη του σκάμματος, προκειμένου να επιτρέπεται
η διέλευση των οχημάτων και αυτές να τοποθετούνται, λαμβάνοντας υπόψη της σχετικές υποδείξεις
των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ

x

Οι εν λόγω χαλύβδινες πλάκες επιτρέπεται να παραμένουν μέχρι 4 ημέρες, εκτός αν εγκρίνει
διαφορετικά η Υπηρεσία

5.3 Τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων
Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου τοποθετούνται στο σκάμμα και στερεώνονται προκειμένου να
εμποδίζεται η μετακίνησή και ο αποχωρισμός τους, κατά τη διάρκεια των εργασιών επίχωσης ή εγκιβωτισμού
αυτών σε σκυρόδεμα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όπου χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες, αυτοί προεκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως
απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων, τότε τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα της
σωλήνωσης, προκειμένου να παραμένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων,
ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12-πλάσια της διαμέτρου αυτών,
ενώ ελέγχεται η διατήρηση της εσωτερικής διαμέτρου αυτών.
Οι χαλυβδοσωλήνες μεταξύ τους συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους.
Τα άκρα των χσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές, που τραυματίζουν τα καλώδια.
Η διάβαση καλωδίων κάτω από οδόστρωμα, ή και όπου αλλού προβλέπεται από τη Μελέτη, γίνεται με
εγκιβωτισμό των σωλήνων σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις πάχους όπως ορίζεται στη
Μελέτη.
Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των
καλωδίων.

5.4 Έλξη καλωδίων
Κατά την έλξη των καλωδίων, με το γαλβανισμένο σύρμα-οδηγό (που τοποθετείται εντός των σωλήνων
διέλευσης καλωδίων) εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός των σωλήνων.
Όταν η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, τότε χρησιμοποιείται δυναμόμετρο για τον
έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης, ώστε αυτή να μην υπερβεί την αντοχή των καλωδίων σε εφελκυσμό,
που ορίζει ο κατασκευαστής τους.

5.5 Εγκατάσταση γείωσης
Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στο ίδιο σκάμμα με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων.
Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό
διατομής 6 mm2 με σφικτήρες. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και
συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, μέσω αγωγού διατομής 25 mm2 ή μεγαλύτερης όπως ορίζεται στη
Μελέτη.

5.6 Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων
Χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα φρεάτια, εφόσον αυτά προβλέπονται στη Μελέτη, που
τοποθετούνται εντός της σκάμματος των καλωδίων, σύμφωνα με τη Μελέτη. Αυτά κατασκευάζονται από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα και στον πυθμένα τους σωλήνα
PVC Ø50. Η πλήρωση του κενού, μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των φρεατίων, πληρούται με άμμο
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λατομείου, ενώ η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους αποκαθίσταται στην αρχική
της κατάσταση.
Με σκοπό την αποτροπή της κλοπής καλωδίων, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσμολογίας
τους και των ελέγχων, γίνονται οι ακόλουθες εργασίες εντός του φρεατίου έλξης:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Στις άκρες των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των καλωδίων και των
παρειών του σωλήνα φράσσεται με υλικό κατάλληλο για συγκράτηση άμμου, που όμως να είναι αφαιρετό
σχετικά εύκολα, χωρίς τη βλάβη των σωλήνων ή των καλωδίων
x Το φρεάτιο πληρούται με άμμο μέχρι βάθους περίπου 10 cm κάτω από τη στέψη του φρεατίου, η οποία
συμπυκνώνεται
x Στη συνέχεια διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα C12/15, πάχους περίπου 5 cm, ώστε να μην εμποδίζεται η
τοποθέτηση του διπλού χυτοσιδηρού καλύμματος

5.7 Στήριξη ιστών οδοφωτισμού
5.7.1

Με βάση έδρασης (αφορά ιστούς αλουμίνιου ή χάλυβα)

Η θεμελίωση (βάση έδρασης) των ιστών οδοφωτισμού (αλουμίνιου ή χάλυβα) επιλέγεται κατά τη Μελέτη.
Αυτή μπορεί να υλοποιείται με προκατασκευασμένες βάσεις ή πασσάλους, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.
Κατασκευή με προκατασκευασμένες βάσεις
Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών γίνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται η διάταξη αγκυρίων (που φέρουν κοχλίωση στα άνω άκρα τους), τα
οποία, προκειμένου να παραμένουν κατακόρυφα, ηλεκτροσυγκολλούνται στον οπλισμό της βάσης ή αλλιώς
εφαρμόζονται κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης.
Κατά τη σκυροδέτηση, οι προεξέχοντες κοχλίες της διάταξης αγκυρίων προστατεύονται με ειδικά πλαστικά
καλύμματα (ή τουλάχιστον με τεμάχιο πλαστικού σωλήνα), τα οποία διατηρούνται μέχρι την τοποθέτηση του
ιστού. Επίσης, φράσσονται τα άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, που τοποθετούνται μέσα στη
βάση για την αποτροπή έμφραξής τους.
Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων μέσα στα σκάμματα, η Υπηρεσία ελέγχει το
διανοιγμένο σκάμμα εξετάζοντας τις πραγματικά επικρατούσες συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης, ώστε να
ορίσει τα τυχόν απαιτούμενα μέτρα, αφενός για την αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος, αφετέρου για
την προστασία από πτώση ζώων ή ανθρώπων με προσωρινή εγκατάσταση περίφραξης.
Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης ελέγχεται, προκειμένου το φωτιστικό να βρίσκεται
στη υψομετρική θέση που προβλέπεται στη Μελέτη.
Το σκάμμα γύρω από τις βάσεις πληρώνεται με άμμο λατομείου, ενώ αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή
(π.χ. πλακόστρωση πεζοδρομίου ή άλλου είδους επίστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της
κατάσταση.
Κατασκευή βάσης με πασσάλους
Η κατασκευή βάσης έδρασης των ιστών γίνεται με πασσάλους, που μπορεί να υλοποιούνται εναλλακτικά ως
εξής:
α.

με επιτόπου διατρηόμενο πάσσαλο οπλισμένου σκυροδέματος C20/25
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β.

με διάτρηση οπής κατάλληλης διαμέτρου, τοποθέτηση εντός αυτής προκατασκευασμένου πασσάλου
οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 και πλήρωση του κενού χώρου της οπής με άμμο λατομείου

γ.

με διάτρηση οπής κατάλληλης διαμέτρου, τοποθέτηση εντός αυτής πασσάλου πρότυπης χαλύβδινης
διατομής και πλήρωση του κενού χώρου της οπής με σκυρόδεμα C20/25

Επί του κεφαλόδεσμου των πασσάλων σκυροδέματος πακτώνεται η διάταξη αγκύρωσης για την έδραση του
ιστού, σύμφωνα με τη Μελέτη. Η διάταξη αγκύρωσης παραμένει ακλόνητη κατά τη σκυροδέτηση με
εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγμα οπλισμού του κεφαλόδεσμου. Στην περίπτωση πασσάλου
με πρότυπη χαλύβδινη διατομή εφαρμόζονται ανάλογα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στη μελέτη.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.7.2

Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα)

Διανοίγεται οπή ανάλογα με τη διάμετρο του ιστού και ο πυθμένας του σκάμματος διαστρώνεται με
εξομαλυντικό σκυρόδεμα σε C12/15 πάχους 0,15 m. Ο ιστός τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση, ενώ ο κενός
χώρος του σκάμματος επιχώνεται με άμμο λατομείου, έως 0,20 m κάτω από την τελική επιφάνεια του
εδάφους. Η διαμόρφωση μέχρι την τελική επιφάνεια του εδάφους γίνεται με σκυρόδεμα C16/20.

5.8 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)
Η κατασκευή του πίλλαρ γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά ή από
ανθεκτικό πλαστικό, π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά που ενσωματώνονται επιτόπου,
περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για κάθε τύπο
πίλλαρ που ορίζεται στη Μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων και σύμφωνα με IP 34 του
ΕΛΟΤ EN 60529. Η θύρα του πίλλαρ φέρει μεντεσέδες και κλείθρο που είναι από ανοξείδωτο χάλυβα,
σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 10095, ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10085.
Η βάση έδρασης του πίλλαρ περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.
Κάθε πίλλαρ χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του μετρητή της
ΔΕΗ και των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Η κατασκευή του πίλλαρ στο εργοστάσιο
ολοκληρώνεται με θερμό γαλβάνισμα ή και εποξειδική βαφή των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
του, για προστασία λόγω της μόνιμης έκθεσης του σε εξωτερικές συνθήκες. Το πίλλαρ θα έχει βαθμό
προστασίας ΙP 55.
Η διανομή αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου, ή από ανθεκτικό
πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, τα οποία διαμορφώνονται με χυτόπρεσσα.
Χρησιμοποιούνται κιβώτια πυράντοχα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας
θάλασσας. Τα κιβώτια φέρουν οπές με στυπιοθλίπτες, που επιτρέπουν την είσοδο των καλωδίων παροχής
της ΔΕΗ και τηλεχειρισμού, καθώς και την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Πριν από την παραλαβή του έργου εκτελούνται οι εξής έλεγχοι:
1.

Επιβεβαίωση ότι πριν από την ενσωμάτωση των υλικών έχει υποβληθεί και γίνει αποδεκτή, από την
Υπηρεσία, η δήλωση επιδόσεων, που αναφέρεται στη παράγραφο 4.1

2.

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο 4.2

3.

Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης τάφρου,
του υλικού επίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού

4.

Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου
του σωλήνα
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5.

Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων έδρασης των ιστών
οδοφωτισμού

6.

Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη Μελέτη

7.

Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, στήριξης της βάσης
των ιστών οδοφωτισμού

8.

Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, ως εξής:
α.

έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ

β.

έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο

γ.

έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος

9.

Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας (στη θέση του σκάμματος) μετά το
πέρας των εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού

10.

Έλεγχος της αποκομιδής των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και της απόρριψης αυτών σε
εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις

11

Έλεγχος της ομαλότητας της αποκαθιστάμενης επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης (στο πλάτος του
σκάμματος), στην περίπτωση που το σκάμμα διανοίγεται επί του οδοστρώματος υφιστάμενης οδού ,
με 3-μετρο ευθύγραμμο κανόνα, τοποθετούμενο κατά ορθή γωνία ως προς τον άξονα του σκάμματος,
ώστε τα δυο άκρα αυτού να εδράζονται επί του υφιστάμενου οδοστρώματος, και σε θέσεις που
επιλέγει η Υπηρεσία. Η μέγιστη απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας της νέας ασφαλτικής στρώσης και
της κάτω παρειάς του κανόνα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3 mm.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες για την εγκατάσταση της υποδομής οδοφωτισμού που επιμετρώνται είναι:
α.

Η εκσκαφή σκαμμάτων σε κάθε είδους έδαφος και η επίχωση αυτών

β.

Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγός

γ.

Οι αγωγοί γείωσης (με διάκριση ως προς τη διατομή τους)

δ.

Οι ακροδέκτες αγωγού γείωσης

ε.

Οι πλάκες γείωσης

στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα
ζ.

Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα ή άμμο λατομείου, σύμφωνα με την
τυπική διατομή της Μελέτης

η.

Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού

θ.

Η κατασκευή των πίλλαρ με διάκριση αυτών ανάλογα του αριθμού αναχωρήσεων

Η επιμέτρηση μπορεί να γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες τιμές μονάδος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στα συμβατικά τεύχη.
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και
εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση
απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα εξής:
x

Οι εργασίες εκσκαφής, επίχωσης και αποκατάστασης (στη θέση των σκαμμάτων, της φυσικής ή τεχνητής
επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος
οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κλπ.), καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των
προϊόντων εκσκαφής

x

Οι εργασίες κατασκευής των βάσεων έδρασης των ιστών, των φρεατίων και των λοιπών στοιχείων που
ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού, ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το σύστημα
επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.)

x

Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, γειώσεων
και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η ενσωμάτωση τους στο έργο

x

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα

x

Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή κάθε είδους υλικών στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση κάθε είδους υλικών στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση κάθε είδους υλικών, καθώς και η απόσβεση της χρήσης και οι σταλίες του
εξοπλισμού

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

x

Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως απορριμμάτων, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

x

Η εκτέλεση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ. για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με
την παρούσα, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη
συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Παράρτημα A
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).

A.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
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[5]

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02-07-86 (ΦΕΚ 571/Β/09-09-1986

[6]

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/07-03-88 (ΦΕΚ 177/Β/31-03-1988)

[7]

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21-12-94 (ΦΕΚ 967/Β/28-12-1994)

[8]

Εγκύκλιος 1/2005 με απ Δ13/βο/4318/08-03-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ

[9]

Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 - ΦΕΚ 1425/Β/20-5-2016

[10] Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-02-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές Ευρωπαϊκά,
Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, παραπέμπει σε
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά στις απαιτήσεις και στις εργασίες εγκατάστασης των ιστών του οδοφωτισμού και των
φωτιστικών σωμάτων τους, δηλαδή στις εργασίες εγκατάστασης της ανωδομής του δικτύου οδοφωτισμού.
Ειδικότερα σε αυτές περιλαμβάνονται:
 H προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών οδοφωτισμού, των βραχιόνων, των διαμερισμάτων βάσης, των
καλωδιώσεων, των ακροδεκτών γείωσης, των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και άλλων εξαρτημάτων, τα
οποία είναι απαραίτητα για το φωτισμό υπεραστικής και αστικής οδικής υποδομής
 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού
Η παρούσα ισχύει για ιστούς με φανό στη στέψη τους, των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τα 20 m και για
ιστούς με βραχίονες των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τα 18 m, ενώ περιλαμβάνει και απαιτήσεις για
ιστούς μεγαλύτερου ύψους.
Ειδικού τύπου ιστοί, π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ., δεν περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο της παρούσας
Η παρούσα εφαρμόζεται σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στις οποίες γίνονται επεκτάσεις ή
τροποποιήσεις, όπως:
x Αντικατάσταση διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας
x Προσθήκη νέων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
x Προσθήκη ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών διατάξεων
x Αντικατάσταση διατάξεων γείωσης
x Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών εφαρμόζονται
στην παρούσα, ενώ θα ενσωματωθούν σε αυτή, με την τροποποίηση ή τη αναθεώρησή της. Όσον αφορά
στις παραπομπές μη χρονολογημένων δημοσιεύσεων ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 1: Ορισμοί και όροι -- Lighting columns - Part 1:
Definitions and terms

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και διαστάσεις -- Lighting
Columns - Part 2: General requirements and dimensions
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ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3-1

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Προδιαγραφή για
χαρακτηριστικά φορτία -- Lighting columns - Part 3-1: Design and verification
- Specification for characteristic loads

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3-2

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-2: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση με
δοκιμές -- Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification
by testing

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3-3

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-3: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση
βάσει υπολογισμών -- Lighting columns - Part 3-3: Design and verification Verification by calculation

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4

Ιστοί φωτισμού – Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο
και προεντεταμένο σκυρόδεμα -- Lighting columns - Part 4: Requirements for
reinforced and prestressed concrete lighting columns

ΕΛΟΤ EN 40-5

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού -Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns

ΕΛΟΤ EN 40-6

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6 : Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο -Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

ΕΛΟΤ EN 40-7

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με
ίνες σύνθετο πολυμερές -- Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre
reinforced polymer composite lighting columns

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών -- Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί
όροι παράδοσης -- Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General
technical delivery conditions

ΕΛΟΤ EN 10264-4

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Χαλύβδινα σύρματα για
συρματόσχοινα - Μέρος 4: Ανοξείδωτα χαλύβδινα σύρματα -- Steel wire and
wire products - Steel wire for ropes - Part 4: Stainless steel wire

ΕΛΟΤ EN 50102

Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό
εξοπλισμό έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ) -- Degrees
of protection provided by enclosures for electrical equipment against external
mechanical impacts (IK code)

ΕΛΟΤ EN 60598-2-3

Φωτιστικά σώματα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις - Φωτιστικά σώματα για
οδικό φωτισμό -- Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires
for road and street lighting

ΕΛΟΤ EN 61000.03.02

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 3-2: Όρια - Όρια εκπομπών
αρμονικού ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής μέχρι και 16 Α ανά φάση) -Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic
current emissions (equipment input current <=16 A per phase)

ΕΛΟΤ EN 61000.03.03

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός
μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια
συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, για συσκευές που έχουν
ονομαστικό ρεύμα <=16 Α ανά φάση και δεν υπόκεινται σε υπό συνθήκη
σύνδεση -- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-3: Όρια Περιορισμός μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε
δημόσια συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, για συσκευές που έχουν
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ονομαστικό ρεύμα <=16 Α ανά φάση και δεν υπόκεινται σε υπό συνθήκη
σύνδεση
ΕΛΟΤ ΕΝ 61347-2-13

Διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων - Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για
ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή
εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED -- Lamp controlgear - Part 2-13:
Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for
LED modules

ΕΛΟΤ ΕΝ 61347-1

Διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις
ασφαλείας -- Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements

ΕΛΟΤ EN 61547

Εξοπλισμός για φωτισμό γενικής χρήσης - Απαιτήσεις ατρωσίας EMC -Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

ΕΛΟΤ EN 62471

Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστήματα
Photobiological safety of lamps and lamp systems

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2

Φωτισμός οδών,- Μέρος 2: Απαιτήσεις επιδόσεων -- Road lighting- Part 2:
Performance requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3

Φωτισμός οδών- Μέρος 3: Υπολογισμός επίδοσης -- Road lighting- Part 3:
Calculation of performance

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4

Φωτισμός οδών- Μέρος 4: Μέθοδοι μέτρησης επιδόσεων φωτισμού -- Road
lighting-Part 4: Methods of measuring lighting performance

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-5

Φωτισμός οδών- Μέρος 5: Δείκτες ενεργειακής επίδοσης -- Road lighting,
Part 5: Energy performance indicators

ΕΛΟΤ EN 12767

Παθητική ασφάλεια των φερουσών κατασκευών για τον εξοπλισμό οδών Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής -- Passive safety of support
structures for road equipment - Requirements, classification and test
methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 55015

Όρια και μέθοδοι μετρήσεων χαρακτηριστικών ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών
συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευών -- Limits and methods of
measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and
similar equipment

ΕΛΟΤ EN 60529

Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΡ) -Degrees of protection provided by enclosures (IP CODE)

ΕΛΟΤ EN 61800-9-1

Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Μέρος 9-1: Ενεργειακός σχεδιασμός για συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος, εκκινητήρες κινητήρων, ηλεκτρονικά ισχύος και τις εφαρμογές που
οδηγούνται από αυτά - Γενικές απαιτήσεις για καθορισμό προτύπων
ενεργειακής απόδοσης για οδηγούμενο εξοπλισμό μέσω της προσέγγισης
εκτεταμένου προϊόντος (EPA) και του ημι-αναλυτικού μοντέλου (SAM) -Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for
power drive systems, motor starters, power electronics and their driven
applications - General requirements for setting energy efficiency standards
for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and
semi analytic model (SAM)

ΕΛΟΤ EN 62384

Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή
εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED - Απαιτήσεις επίδοσης -- DC or
AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance
requirements

λαμπτήρων

--

7

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018

52271
©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 62493

Αξιολόγηση εξοπλισμού φωτισμού σχετικού με την ανθρώπινη έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία -- Assessment of lighting equipment related to
human exposure to electromagnetic Field

IEC 62471-2

Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 2: Guidance on
manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety

IEC 62717

Δομοστοιχεία LED για γενικό φωτισμό - Προδιαγραφές επίδοσης -- Led
modules for general lighting – Performance requirements

IEC 62778

Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light
sources and luminaires

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης -- Vertical traffic signs'
mounting and support systems

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00

Υποδομή οδοφωτισμού -- Infrastructure for road lighting.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι και ορισμοί που αναφέρονται στα σχετικά ευρωπαϊκά
πρότυπα, όπως τα ΕΛΟΤ ΕΝ 40, ΕΛΟΤ ΕΝ 13201, ΕΛΟΤ ΕΝ 12767.
Για τον ορισμό της εννοίας «κατηγορία παθητικής ασφάλειας», βλέπε στην παράγραφο 3.3 της
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00.

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα προϊόντα
Για την εγκατάσταση της ανωδομής του δικτύου οδοφωτισμού, απαιτούνται τα εξής:


Ιστοί οδοφωτισμού



Βραχίονες συνδεόμενοι στους ιστούς για την ανάρτηση φωτιστικών σωμάτων



Φωτιστικά σώματα



Κινητές κεφαλές (στεφάνες) συνδεόμενες στην κορυφή υψηλών ιστών, περιλαμβανομένου του
συστήματος ανάρτησης, κίνησης και μανδάλωσης



Προβολείς εξωτερικού φωτισμού



Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα



Συστήματα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας



Διανομείς ισχύος και εξοπλισμός ελέγχου



Μηχανολογικά ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα, αναγκαία για την λειτουργία
και συντήρηση του οδοφωτισμού



Σταθεροποιητές τάσης



Πυκνωτές αντιστάθμισης
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Ακροκιβώτια ιστών



Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών



Συνδετήρες καλωδίων



Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες



Εξαρτήματα συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού στη βάση στήριξης



Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, που τοποθετείται κάτω από την πλάκα έδρασης του ιστού

Οι ιστοί οδοφωτισμού κατασκευάζονται από χάλυβα, αλουμίνιο, ή σκυρόδεμα και κατά κανόνα έχουν
βαθμιδωτή κυκλική, οκταγωνική ή πολυγωνική διατομή. Επιπλέον, μπορεί να κατασκευάζονται από
ινoπλισμένο σύνθετο πολυμερές. Ο σχεδιασμός τους είναι συνήθως ουδέτερος και παράγονται σε ορισμένες
τυπικές διαστάσεις και ανοχές, οι οποίες ορίζονται στα σχετικά πρότυπα.

4.2 Αποδεκτά προϊόντα
4.2.1 Γενικά
Οι ιστοί οδοφωτισμού ύψους έως και 18 m και οι βραχίονες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς, καθώς και
τα φωτιστικά σώματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων και
πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης από κοινοποιημένο οργανισμό για τις δηλωθείσες επιδόσεις που
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη χρήση του σύμφωνα με τη μελέτη.
Η δήλωση επιδόσεων καταρτίζεται από τον κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και το προϊόν φέρει σήμανση CE,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.
Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά δομικών προϊόντων που αναφέρονται, με ή χωρίς τιμή, στην παρούσα είναι τα
κατ’ ελάχιστον απαιτητά. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω χαρακτηριστικά, είναι δυνατόν, κατόπιν
αιτιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την συγκεκριμένη χρήση του δομικού προϊόντος στο
εκάστοτε έργο, να εξειδικεύονται ή/και να συμπληρώνονται από τη μελέτη του έργου σε συμφωνία και με τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΖΑ των αντιστοίχων εναρμονισμένων προτύπων.
Πρέπει να δηλώνεται η κατηγορία παθητικής ασφάλειας των ιστών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12767, καθώς
και το υλικό κατασκευής αυτών.
Ο
εξοπλισμός,
ως
προς
την
ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα,
συμμορφώνεται
με
την
ΚΥΑ ΟΙΚ 37764/873/Φ342,
ΦΕΚ 1602/Β/2016,
(προσαρμογή
Ελληνικής
Νομοθεσίας
στην
Οδηγία 2014/30/ΕΕ).
Για την πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών, πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο, υποβάλλεται στην
υπηρεσία, τεχνικό φυλλάδιο με τις επιδόσεις του υλικού και τα ως άνω στοιχεία πιστοποίησης ώστε να
ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της μελέτης.
4.2.2 Ιστοί οδοφωτισμού
4.2.2.1 Γενικά
-Οι ιστοί οδοφωτισμού πρέπει να συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3.
Στη μελέτη ή στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
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Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Οι ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 20 m αποτελούν ειδική περίπτωση και περιγράφονται στο κεφ. 4.2.3. Αυτοί
χρησιμοποιούνται όταν προβλέπεται από τη μελέτη οδοφωτισμού. Για το σχεδιασμό τους εφαρμόζονται οι
σχετικοί Ευρωκώδικες.
Για αυτούς τους ιστούς, εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το σχετικά
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ) για τη συγκεκριμένη χρήση, ώστε να αποδεικνύεται ότι
εξασφαλίζονται επιδόσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Οι γειώσεις των ιστών κατασκευάζονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χρησιμοποιούνται ιστοί με κατηγορία παθητικής ασφάλειας, η οποία ορίζεται από τη μελέτη οδοφωτισμού.
Κάθε ιστός συνοδεύεται με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται:
x Ο κωδικός αριθμός του φορέα πιστοποίησης
x Το όνομα ή σήμα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή
x Η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή
x Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής του ιστού
x Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκε ο ιστός
x Η αντίσταση σε οριζόντια φορτία
x Ο τύπος σχεδιασμού / επιβεβαίωσης (C: υπολογισμοί, Τ: έλεγχος)
x Το βάρος φωτιστικού
x Η μέγιστη απόκλιση
x Η κατηγορία εδάφους
x Η κατηγορία και κλάση παθητικής ασφάλειας του ιστού
x Ο σειριακός αριθμός του ιστού στον οδικό άξονα που ορίζεται από την Υπηρεσία
4.2.2.2 Ιστοί οδοφωτισμού από χάλυβα με βραχίονες
Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των ιστών φωτισμού από χάλυβα συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2
και τα οριζόμενα στην μελέτη. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά δηλώνονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5.
Θα πρέπει να σημειώνεται η κατηγορία παθητικής ασφάλειας του ιστού, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12767
Επιπλέον, μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας για την τελική επιφάνεια ιστών (περιλαμβανομένων της άνω
και κάτω επιφάνειας της βάσης του ιστού και των αγκυρίων στερέωσης της), που τοποθετούνται σε
διαβρωτικό περιβάλλον (κυρίως λόγω εγγύτητας με θάλασσα ή όταν αυτοί εκτίθενται στην επίδραση
αντιπαγετικού άλατος), καθορίζονται στη μελέτη και δηλώνονται στη δήλωση επιδόσεων του παραγωγού και
στην επισήμανση CE.
4.2.2.3 Ιστοί οδοφωτισμού από αλουμίνιο με βραχίονες
Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των ιστών φωτισμού από αλουμίνιο συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2
και τα οριζόμενα στην μελέτη (βλ. 4.2.2.1). Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά δηλώνονται, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6
Θα πρέπει να σημειώνεται η κατηγορία παθητικής ασφάλειας του ιστού, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12767
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4.2.2.4 Ιστοί οδοφωτισμού οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος με βραχίονες
Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των ιστών φωτισμού από σκυρόδεμα συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 402 και τα οριζόμενα στην μελέτη. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά δηλώνονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4.
Σε υψηλής διαβρωσιμότητας περιβάλλον, εφαρμόζονται προστατευτικά μέτρα, όπως πρόσθετα
σκυροδέματος, εποξειδικές επικαλύψεις του οπλισμού, ή αύξηση της επικάλυψης με σκυρόδεμα του
οπλισμού.
4.2.2.5 Ιστοί οδοφωτισμού από ινoπλισμένο σύνθετο πολυμερές με βραχίονες

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των ιστών φωτισμού από ινοπλισμένο πολυμερές συμμορφώνονται με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 και τα οριζόμενα στην μελέτη. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά δηλώνονται σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7.
Οι ιστοί από ινoπλισμένο σύνθετο πολυμερές (FRP) πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, για την
προστασία του εκτός του εδάφους τμήματος έναντι της ακτινοβολίας UV και του εντός του εδάφους έναντι
διάβρωσης από χημικές ουσίες που βρίσκονται στο έδαφος.
4.2.2.6 Βάθος πάκτωσης ιστών και πλάκα έδρασης
Το βάθος πάκτωσης των ιστών, που εγκαθίστανται σε φυσικό έδαφος, επιλέγεται σύμφωνα με τον πίνακα 7
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, λαμβανομένων υπόψη των υπολογισμών της μελέτης και τα αποτελέσματα
της γεωτεχνικής έρευνας.
Για ιστούς που εγκαθίστανται σε βάθρο θεμελίωσης από σκυρόδεμα, το βάθος πάκτωσης μπορεί να είναι
μικρότερο από αυτά που αναγράφονται στον πίνακα 7 κατόπιν υπολογισμών, σύμφωνα με τη μελέτη.
Η πλάκα έδρασης και τα λοιπά στοιχεία των ιστών συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, όπως
προβλέπεται από τη μελέτη.
4.2.2.7 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων είναι μονοί ή διπλοί.
Οι διαστάσεις των βραχιόνων και οι λεπτομέρειες της στήριξης, επί του ιστού, συμμορφώνονται με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 και τα οριζόμενα στη μελέτη.
Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής, με ονομαστική
διάμετρο διατομής όπως ορίζεται στη μελέτη του ιστού
 Τα εσωτερικά τοιχώματα του βραχίονα δεν πρέπει να έχουν προεξοχές που εμποδίζουν την διέλευση
των καλωδίων. Η κατασκευή τους θα εξασφαλίζει την κάμψη των καλωδίων με την κατάλληλη ακτίνα
καμπύλωσης
 Το άκρο των βραχιόνων διαμορφώνεται με ελάχιστο μήκος και ονομαστική διάμετρο σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου μέσα στο
άλλο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
 Όταν από τη μελέτη ασφάλισης της οδού προκύπτει η ανάγκη για βραχίονες μήκους >3,0 m, τότε οι
βραχίονες διαμορφώνονται σε τουλάχιστον δύο στελέχη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, σύμφωνα με
τη σχετική στατική μελέτη, η οποία θα αντιμετωπίζει και το κατασκευαστικό μέρος των ιστών
Ειδικότερα, για τους βραχίονες ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που αναφέρονται για
τους χαλύβδινους ιστούς.
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4.2.2.8 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς αλουμινίου
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων είναι μονοί ή διπλοί.
Εφαρμόζονται οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες της στήριξης των βραχιόνων, επί του ιστού, σύμφωνα με τη
μελέτη.
Ειδικότερα, για τους βραχίονες ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που αναφέρονται για
τους ιστούς αλουμινίου.
4.2.2.9 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς οπλισμένου σκυροδέματος

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων είναι μονοί ή διπλοί.
Εφαρμόζονται οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες της στήριξης των βραχιόνων, επί του ιστού, σύμφωνα με τη
μελέτη.
Ειδικότερα, για τους βραχίονες ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που αναφέρονται για
τους ιστούς από σκυρόδεμα.
4.2.2.10 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς ινοπλισμένου πολυμερούς
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων είναι μονοί ή διπλοί.
Εφαρμόζονται οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες της στήριξης των βραχιόνων, επί του ιστού, σύμφωνα με τη
μελέτη.
Ειδικότερα, για τους βραχίονες ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που αναφέρονται για
τους ιστούς από ινοπλισμένο πολυμερές.
4.2.3 Υψηλοί ιστοί
4.2.3.1 Ιστοί οδοφωτισμού ύψους > 20m με στεφάνες
Οι ιστοί οδοφωτισμού με ύψος μεγαλύτερο των 20 m κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια κατηγορίας
S355 κατά ΕΛΟΤ EN 10025-1 και διατομής σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή κόλουρου κώνου και στην
κορυφή τους φέρουν κινητή κεφαλή (στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και εφόσον
προβλέπονται, τα όργανα αφής των προβολέων. Αυτοί επιτρέπεται να αποτελούνται από μέγιστο αριθμό
τμημάτων ανάλογα με το ύψος τους, ως εξής:

Ύψος ιστού h [m]

Μέγιστος αριθμός τμημάτων ιστού

20≤h≤30

4

30<h≤37

5

Οι υψηλοί ιστοί υπολογίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς Ευρωκώδικες.
Τα τμήματα του κορμού του ιστού συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο, με
επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του υπερκείμενου τμήματος και
τουλάχιστον 60 cm. Πριν από την ενσωμάτωση του ιστού στο έργο, συναρμολογείται δοκιμαστικά στο
εργοστάσιο κατασκευής και κάθε τμήμα του επισημαίνεται κατάλληλα για την υποβοήθηση της
συναρμολόγησης στην θέση του έργου.
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Σε κάθε τμήμα του κορμού του ιστού δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερες από δύο διαμήκεις ραφές
ηλεκτροσυγκόλλησης.
Οι ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης υλοποιούνται με αυτόματο μηχάνημα, πλήρους διείσδυσης (εκτός από τις
διαμήκεις), ομοιόμορφης πυκνότητας με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του υλικού στη βάση του ιστού, με
μέγιστη απόκλιση 20% του πάχους.
Οι διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα έχουν διείσδυση τουλάχιστον 85%, εκτός των τμημάτων που
κατά τη συναρμολόγηση επικαλύπτονται από υπερκείμενο τμήμα. Σ΄ αυτό το μήκος και για 150 mm
επιπλέον, η διείσδυση θα είναι πλήρης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα γίνεται με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους
διείσδυσης, εξωτερικά και εσωτερικά. Η πλάκα έδρασης φέρει οπές (για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης
και τη διέλευση των καλωδίων), με κατάλληλη ενίσχυση, ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση τάσεων.
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων κατασκευάζεται από χάλυβα κατηγορίας S355
ΕΛΟΤ EN 10025-1, ή από υλικό με χαρακτηριστικά αντοχής όμοια με εκείνα του σώματος του ιστού.

κατά

Στην κορυφή του ιστού τοποθετείται σύστημα ανάρτησης της σταθερής (βάσης προβολέων) ή κινητής
κεφαλής (στεφάνης) η οποία φέρει τα φωτιστικά σώματα. Η κεφαλή αυτή κινείται από την κορυφή του ιστού
μέχρι τη βάση του και αποτελείται από τμήματα που επιτρέπουν την αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους
συντήρησης. Το σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στη σταθερή ή κινητή κεφαλή εξασφαλίζει τη
δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις. Το σύστημα
κεφαλής είναι γαλβανισμένο κατά το ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Οι άξονες του συστήματος κινητής κεφαλής είναι
ανοξείδωτοι, ενώ το άγκιστρο που μανδαλώνει την κινητή κεφαλή είναι χυτό.
Στη βάση του ιστού τοποθετείται η διάταξη κίνησης (ανοδική, καθοδική) της κεφαλής αποτελούμενη από
μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται συρματόσχοινα ανοξείδωτου χάλυβα σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 10264-4.
Η λειτουργία του συστήματος γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος προσαρμόζεται στο σύστημα
«μειωτήρας - τύμπανα» και τροφοδοτείται από ρευματοδότη, που βρίσκεται σε σταθερή θύρα στη βάση του
ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο και κάθοδο της
κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα κίνησης της
κεφαλής έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και αντοχή στη
μέγιστη αναπτυσσόμενη ροπή περιτύλιξης του συστήματος. Η θύρα επίσκεψης μέσα στην οποία βρίσκεται
το σύστημα σύνδεσης της κινητής κεφαλής ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας.
Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας είναι κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των υψηλών ιστών,
προδιαγραφής και ποιότητας, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του συστήματος του υψηλού ιστού.
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη, αντί του συστήματος «μειωτήρα και τύμπανου» σε
κάθε ιστό, είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας η οποία φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με καδένα,
που συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των φωτιστικών σωμάτων.
Η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη που βρίσκεται στο εσωτερικό της θύρας,
ώστε να διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τους προβολείς κατά τη μετακίνηση αυτών. Το
βαρούλκο στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που υπάρχουν στον ιστό.
Στην κορυφή του ιστού υπάρχει σύστημα μανδάλωσης, ώστε ο φορέας της κεφαλής να συγκρατείται χωρίς
να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρματόσχοινα.
Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για τα συρματόσχοινα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού, που είναι σταθερά
στερεωμένη στη βάση του, και είναι κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται κατά
την άνοδο και κάθοδο της κεφαλής.
Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με κινητή κεφαλή.
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Στην περίπτωση της σταθερής κεφαλής, αυτή προσαρμόζεται σταθερά στην κορυφή του ιστού μέσω
περιλαίμιου (χοάνης), ή φλάντζας κατάλληλων διαστάσεων. Αυτή αποτελείται από τμήματα, ώστε να είναι
δυνατή η αποσυναρμολόγηση τους, για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης. Το σύστημα ανάρτησης των
προβολέων εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια
κατευθύνσεις. Ολόκληρο το σύστημα σταθερής κεφαλής είναι γαλβανισμένο, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στη βάση των υψηλών ιστών υπάρχει θύρα καταλλήλων διαστάσεων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, εντός
της οποίας βρίσκονται τα ηλεκτρικά όργανα, καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θύρα κλείνει
στεγανά με θύρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. Επιτρέπεται η εκτός του ιστού
εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ, με τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα
διαστάσεων τουλάχιστον 20 x 70 cm. Η θύρα, σε κάθε περίπτωση, φέρει μεντεσέδες στην μία πλευρά και
στην άλλη κλείνει με κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, δηλαδή με αφαιρούμενη χειρολαβή).
Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θύρας ενισχύεται με κατάλληλη λάμα. Η θύρα είναι από
έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm.
4.2.3.2 Διαδικασία έγκρισης σχεδιασμού υψηλού ιστού > 20 m
Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τεχνική έκθεση
με τους στατικούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών, σύμφωνα με τους σχετικούς Ευρωκώδικες. Οι
υπολογισμοί συνοδεύονται από σχέδια λεπτομερειών και τεχνική έκθεση για τα χαρακτηριστικά του ιστού.
Στα δεδομένα για τον υπολογισμό αντοχής των ιστών λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί ο
αριθμός προβολέων μελλοντικά.
Στην τεχνική έκθεση συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τα εξής:
 Ιδιοσυχνότητα του ιστού
 Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό
 Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού
 Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού
 Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού σε συνθήκες συντονισμού
 Αντοχή χάλυβα σε κόπωση
Τα σχέδια που συνοδεύουν την έκθεση αφορούν στις λεπτομέρειες, που είναι:
 Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις
 Η κατασκευή της πλάκας βάσης από ενιαίο φύλλο χάλυβα
 Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας βάσης
 Η κατασκευή της θύρας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες στεγάνωσης


Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης, που είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα γαλβανισμένα κατά το
ΕΛΟΤ EN ISO 1461 στοιχεία, όπως κοχλίες περικόχλια και ροδέλες, συνοδευόμενοι με πιστοποιητικό
από κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [16])
που βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και του γαλβανισμού

4.2.3.3 Άλλα στοιχεία υψηλών ιστών > 20 m
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων που ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού και είναι
κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται.
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Στη βάση των ιστών προβλέπεται θύρα διαστάσεων τουλάχιστον ΒxY = 20x70 cm, εντός της οποίας
βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα, καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θύρα κλείνει
στεγανά με κάλυμμα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού.
Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος λειτουργίας των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με
τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα προτεινόμενων διατάσεων 40x70 cm. Αυτή η θύρα σε κάθε περίπτωση
προβλέπεται να κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, με αφαιρούμενη χειρολαβή).
4.2.3.4 Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη, στους υψηλούς ιστούς τοποθετούνται διατάξεις
αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.3.5 Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών
Φανοί επισήμανσης τοποθετούνται σε υψηλούς ιστούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (εγγύτητα με
αεροδρόμια, ελικοδρόμια) και όπως προβλέπεται από τη μελέτη.
4.2.3.6 Στεγανές διανομές σε υψηλούς ιστούς
Η τροφοδότηση των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς γίνεται από μια στεγανή
διανομή που εγκαθίσταται μέσα στη βάση του ιστού.
Σε κάθε στεγανή διανομή περιλαμβάνονται:
α.

Γενικός διακόπτης και ασφάλειες στην είσοδο

β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία περιλαμβάνει αυτόματο
μαγνητοθερμικό διακόπτη, ενώ κάθε αναχώρηση τροφοδοτεί τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης
του, τοποθετημένων μέσα σε στεγανό κουτί βρισκόμενο στην κεφαλή του ιστού
γ. Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που καταλήγει σε ρευματοδότηση
για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού
4.2.4 Φωτιστικά σώματα
Τα φωτιστικά σώματα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 στο χώρο της φωτεινής πηγής και τουλάχιστον`
IP43 στο χώρο των οργάνων (εάν αυτά βρίσκονται εκτός του φωτιστικού σώματος). Ειδικά, τα φωτιστικά
σώματα LED έχουν προστασία, για την φωτεινή πηγή, τις καλωδιώσεις και το τροφοδοτικό, είτε υπάρχει, είτε
δεν υπάρχει κέλυφος και κώδωνας, τουλάχιστον IP65 για φωτιστικά <7000 Lumen και ΙΡ66 για φωτιστικά ≥
7000 Lumen.
Το κάθε φωτιστικό αποτελείται από:
 Κέλυφος (δεν αφορά σε φωτιστικά με LED)
 Κώδωνα από διαφανές υλικό (δεν αφορά σε φωτιστικά με LED)
 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα
και κανονισμούς, των οποίων η ισχύς και το πλήθος τους προκύπτουν από τη φωτοτεχνική μελέτη
 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα, ή και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών
 Λυχνιολαβή, όπου απαιτείται
 Όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά
εξαρτήματα και συστήματα
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Τα φωτιστικά, που τοποθετούνται στην ίδια εγκατάσταση και με τον ίδιο σκοπό, θα είναι της ίδιας κατασκευής
και του ίδιου τύπου. Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών, ανάλογα με την τεχνολογία των
λαμπτήρων, είναι:
 Λαμπτήρες ατμών Νατρίου, ή μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον ίσος με 15 000 ώρες λειτουργίας
 Λαμπτήρες τεχνολογίας LED, τουλάχιστον ίσος με 50 000 ώρες λειτουργίας
Για όλες τις φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, η απώλεια της φωτεινής ροής, στο τέλος των
προαναφερόμενων χρόνων ζωής τους σύμφωνα με τη μέθοδο LM - 80, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20%
της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής.
Ανάλογα με την τεχνολογία των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED ως φωτεινή πηγή, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με
-

τα LM – 80 – 08 και ΤΜ – 21 – 11. H απόδειξη της εναρμόνισης των φωτεινών πηγών και του
φωτιστικού με τα εν λόγω πρότυπα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των
LED

-

την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/EC (IEC 62717)

-

την οδηγία, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, IEC 62321

 Για λαμπτήρες άλλης τεχνολογίας ισχύουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα
Χρησιμοποιούνται φωτιστικά που συμμορφώνονται με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-9-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3,
ΕΛΟΤ ΕΝ 55015, ΕΛΟΤ ΕΝ 61547, ΕΛΟΤ EN 50102, ΕΛΟΤ EN 60529 ΕΛΟΤ ΕΝ 62471, ΕΛΟΤ ΕΝ 61547,
ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 61347-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 62493, IEC 62471-2, IEC 62778.
Χρησιμοποιείται LED Driver που συμμορφώνεται με τα IEC 61347-1,
ΕΛΟΤ ΕΝ 62384, ΕΛΟΤ ΕΝ 55015, ΕΛΟΤ ΕΝ 61547 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61000.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61347-2-13,

Ο υπολογισμός των επιδόσεων γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3 και οι μέθοδοι μέτρησης των
φωτομετρικών επιδόσεων καθορίζονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4.
Χρησιμοποιούνται λαμπτήρες πιστοποιημένοι για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30οC έως
+40οC, σύμφωνα με το IEC 60598.
Κατά την επιλογή των υλικών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί προστασίας ΙΡ και ΙΚ, καθώς και οι συνθήκες
έκθεσης στον ήλιο.
Οι ανακλαστήρες, όπου απαιτούνται, είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ελάχιστης ανακλαστικότητας 95%, ή
με μεταλλική επίστρωση. Σε περίπτωση συστήματος με οπτικούς φακούς, αυτοί κατασκευάζονται από
υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή άλλο υλικό.
Το χρησιμοποιούμενο διαφανές κάλυμμα του φωτιστικού, όπου απαιτείται, είναι ανθεκτικό σε υψηλές
θερμοκρασίες, που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και στις εξωτερικές συνθήκες.
Το χρησιμοποιούμενο κάλυμμα είναι γυάλινο, τύπου θερμικής επεξεργασίας ή σκλήρυνσης, ή
πολυκαρβονικού υλικού με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται να έχουν ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.
H ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, με εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 V AC.
Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας (απόδοσης) του τοποθετημένου φωτιστικού είναι ≥80 Lm/W, κατά
τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2, -3 -4 και κατά το LM – 79 εάν αφορά LED.
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Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού κάθε τεχνολογίας είναι ≥ 0,9.
Το σώμα του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο και
ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του συστήματος ψύξης ή του σώματος του φωτιστικού εξασφαλίζει επαρκώς την
ψύξη, που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.
4.2.5 Προβολείς

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού, που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών οδοφωτισμού, έχουν
προστασία IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30οC μέχρι
+40ºC. Για τους προβολείς με LED για την φωτεινή πηγή, τις συνδέσεις των καλωδίων και το τροφοδοτικό.
Τα υλικά κατασκευής τους είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και τις δυσμενείς
εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής μέρη:
 Κέλυφος (δεν αφορά σε φωτιστικά με LED)
 Κάλυμμα από διαφανές υλικό (όπου απαιτείται)
 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/ και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών
 Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής
 Tα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά
εξαρτήματα και συστήματα
 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οποιασδήποτε τεχνολογίας σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και κανονισμούς
 Η ισχύς και το πλήθος των φωτεινών πηγών προκύπτουν από τη φωτοτεχνική μελέτη
Οι κοχλίες, τα περικόχλια στήριξης και τα μεταλλικά εξαρτήματα του προβολέα είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Το σύστημα ψύξης ή και το σώμα του προβολέα, όπου απαιτείται, είναι κατασκευασμένα από υψηλής
θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση τους εξασφαλίζει επαρκώς την
ψύξη, που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.
Το διαφανές κάλυμμα, όπου απαιτείται, του προβολέα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του προβολέα και στις εξωτερικές θερμοκρασίες. Το γυάλινο κάλυμμα θα είναι
τύπου θερμικής επεξεργασίας ή σκλήρυνσης, ενώ το πολυκαρβονικού υλικού, θα έχει αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, το κάλυμμα θα έχει ΙΚ ≥ 0,8, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.
Το κάλυμμα, όπου απαιτείται, συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με ειδικό μηχανισμό με κλίπς, ώστε να
αποκλείεται η απόσπασή του από το κέλυφος.
Στο εσωτερικό του προβολέα, αναλόγως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας φωτεινών πηγών, υπάρχει,
είτε λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από πορσελάνη, με κάλυκα τύπου Ε 40 για τη στήριξη της
σωληνωτής λυχνίας, είτε κατάλληλο σύστημα στήριξης των χρησιμοποιούμενων φωτεινών πηγών.
Οι ανακλαστήρες, όπου απαιτείται, είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ελάχιστης ανακλαστικότητας 95, ή με
μεταλλική επίστρωση.
H ονομαστική τάση τροφοδοσίας θα είναι 230 V AC, με εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 V AC.
Ο συντελεστής ισχύος του προβολέα (περιλαμβανόμενου και του συστήματος τροφοδοσίας του) είναι ≥ 0,9.
Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών είναι:
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x Λαμπτήρες ατμών Νατρίου, ή μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον ίσος προς 15 000 ώρες λειτουργίας
x Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές τεχνολογίας LED, τουλάχιστον 50 000 ώρες λειτουργίας, ή χρονική διάρκεια
λειτουργίας 20 ετών
Για όλες τις φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των
προαναφερόμενων χρόνων ζωής τους, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20% της αρχικής ονομαστικής
φωτεινής ροής. Σε περίπτωση χρήσης τεχνολογίας LED, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε LM – 80 – 08
και ΤΜ – 21 – 11. H απόδειξη της εναρμόνισης των φωτεινών πηγών και του φωτιστικού σώματος με τα εν
λόγω πρότυπα γίνεται με έγγραφο που πιστοποιεί τη σύνδεση μεταξύ κατασκευαστή LED και κατασκευαστή
φωτιστικών σωμάτων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι προβολείς, που τοποθετούνται στην ίδια εγκατάσταση και με τον ίδιο σκοπό, είναι της ίδιας κατασκευής
και του ίδιου τύπου, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη.
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη, προσαρμοσμένου πάνω στο κέλυφός
του.
Κάθε προβολέας είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ρύθμισης και έναυσης.
Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ρύθμισης ενσωματώνεται σε κουτί κράματος αλουμινίου με βαθμό προστασίας
IP 65, που αναρτάται στην κεφαλή του ιστού.
4.2.6 Ακροκιβώτια ιστών
Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών κατασκευάζονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.
Τα ακροκιβώτια για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων είναι κατασκευασμένα από κράμα
αλουμινίου, από πολυμερές, ή πολυκαρβονικό υλικό και φέρουν στο κάτω μέρος τους διαιρούμενο κάλυμμα
με δύο ή τρεις οπές για διέλευση καλωδίων 4 x 10 mm2, ενώ στο επάνω μέρος δυο οπές για διέλευση
καλωδίων 4 x 2,5 mm2. Στις οπές εφαρμόζεται στυπιοθλίπτης, μεταλλικός ή προπυλενίου (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης.
Το ακροκιβώτιο στερεώνεται με κοχλίες, ή με άλλο τρόπο σε κατάλληλη βάση εντός του ιστού και φέρει
στεγανό κάλυμμα, που στερεώνεται με ορειχάλκινους κοχλίες .Μέσα στο κάθε ακροκιβώτιο υπάρχουν
διακλαδωτήρες βαρέως τύπου, για την επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδώσεις είναι
στηριγμένες πάνω στη βάση. Μεταξύ αυτών και του σώματος του ακροκιβωτίου υπάρχει κατάλληλη μόνωση,
κυλινδρικές ασφάλειες με βάσεις από άκαυστο μονωτικό υλικό ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες.
Επίσης υπάρχουν ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι βιδώνονται σε σπείρωμα, που υπάρχει στο σώμα του
ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ. για τη σύνδεση του χαλκού γείωσης και της
γείωσης του φωτιστικού σώματος.
Το ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό με τη βοήθεια δυο κοχλιών και κλείνει με
πώμα το οποίο στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δυο κοχλιών. Το πώμα φέρει περιφερειακά
στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για την πλήρη εφαρμογή
του πώματος.
4.2.7 Στεγανές διανομές σε υψηλούς ιστούς
Η τροφοδότηση των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς γίνεται από μια στεγανή
διανομή που εγκαθίσταται μέσα στη βάση του ιστού.
Σε κάθε στεγανή διανομή περιλαμβάνονται:
α.
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β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία περιλαμβάνει αυτόματο
μαγνητοθερμικό διακόπτη, ενώ κάθε αναχώρηση τροφοδοτεί τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης
του, τοποθετημένων μέσα σε στεγανό κουτί βρισκόμενο στην κεφαλή του ιστού
γ. Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που καταλήγει σε ρευματοδότηση
για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού
4.2.8 Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη, στους υψηλούς ιστούς τοποθετούνται διατάξεις
αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.9 Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών
Φανοί επισήμανσης τοποθετούνται σε υψηλούς ιστούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (εγγύτητα με
αεροδρόμια, ελικοδρόμια) και όπως προβλέπεται από τη μελέτη.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1 Γενικά
Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής ελέγχεται ότι έχουν προσδιορισθεί οι θέσεις
εγκατάστασης των ιστών οδοφωτισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Με σκοπό την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη των εργασιών επιβεβαιώνεται η
τυχόν θέση διέλευσης υπογείων δικτύων και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Για τον ίδιο σκοπό, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι ηλεκτρικού πλήγματος, η
εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή ελέγχονται για τη συμμόρφωση με
το ΕΛΟΤ HD 384 και τους κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ). Οι θέσεις των
ιστών οδοφωτισμού, που καθορίζονται στη μελέτη, μπορεί να τροποποιούνται όπου απαιτείται μετά από την
έγκριση της Υπηρεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα.
Η φόρτωση από το εργοστάσιο και η μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή τοποθέτησης των στοιχείων των
ιστών και των φωτιστικών σωμάτων, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
Λαμβάνονται μέτρα προστασίας της επιφάνειά των ιστών έναντι φθορών, με χρήση αποστατών κατά το
στοίβαγμα αυτών. Χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που δεν προξενεί φθορές στη επιφάνεια των
ιστών (π.χ. από ξύλο), ώστε τα στοιχεία τους να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη
Οποιαδήποτε φθορά της επιφάνειας των στοιχείων αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού,
μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ιστού.

5.2 Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων
Οι ιστοί εγκαθίστανται στις βάσεις τους, που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη θεμελίωσης των
ιστών, και στερεώνονται σε κατακόρυφη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του παραγωγού και τα
προβλεπόμενα στη μελέτη.
Στην όψη του ιστού προς την οδό τοποθετείται (χωρίς διάτρηση του ιστού) πινακίδα από αλουμίνιο ή
αυτοκόλλητο υψηλής αντοχής, σε θέση που δεν καλύπτει τη σήμανση CE του ιστού, σε ύψος περίπου
1,80 m από τη βάση του ιστού. Σε αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού, δηλαδή ο κωδικός
αριθμός του ιστού, που ορίζεται από την Υπηρεσία (λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση μητρώου
συντήρησης), το έτος κατασκευής και τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής.
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Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι κεφαλές των υψηλών ιστών και
οι προβλεπόμενοι προβολείς, τοποθετούνται στους ιστούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη και
στα σχετικά πρότυπα.
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της βάσης σκυροδέματος και
της χαλύβδινης πλάκας ιστού, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, πληρούται με μη συρρικνούμενο
τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των αγκυρίων, πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού, αν δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά, καλύπτεται με γράσο και τοποθετείται πλαστικό κάλυμμα.
Στη βάση σκυροδέματος του ιστού τοποθετείται, πριν από την σκυροδέτηση, πλαστικός σωλήνας διαμέτρου
σύμφωνα με τη μελέτη, για τη διέλευση των καλωδίων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3 Ακροκιβώτια ιστών
Η σύνδεση των καλωδίων μεταξύ ακροκιβωτίου και φρεατίου γίνεται μέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
διαμέτρου Ø50.

5.4 Δοκιμές καλής λειτουργίας
Όλες οι δοκιμές, που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος οδοφωτισμού, και τα
αποτελέσματα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα και εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των δοκιμών.
Κάθε αστοχία, που προκύπτει κατά τις δοκιμές, επιδιορθώνεται και επαναλαμβάνονται οι προβλεπόμενες
δοκιμές.
Οι δοκιμές, που γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση για
τη συμμόρφωση με τις Προδιαγραφές και τη μελέτη, είναι:
α. Μέτρηση γειώσεων.
β. Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων.
γ. Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων.
δ. Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών.
ε. Μέτρηση πτώσης τάσης (η πτώση τάσης μεταξύ της αρχής οποιασδήποτε εγκατάστασης, που
τροφοδοτείται απευθείας από μια γραμμή χαμηλής τάσης, με εκκίνηση από ένα δημόσιο δίκτυο διανομής
χαμηλής τάσης και οποιουδήποτε σημείου της υπόψη εγκατάστασης, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη
από 3%, ενώ μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5% για το μέρος του μήκους που υπερβαίνει τα 100 m).
στ. Δοκιμή της λειτουργίας του κατασκευασμένου δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας του έργου, για συνολικό
χρονικό διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως αναμμένα τα φωτιστικά
σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται η λειτουργία για 12 ημέρες, κατά τις οποίες το δίκτυο λειτουργεί στο
διάστημα των ωρών που χρειάζεται φωτισμός (δύση – ανατολή ηλίου). Στο τέλος της δοκιμής όλα τα
φωτιστικά και ο εξοπλισμός επιθεωρούνται για την κανονική λειτουργία τους. Η εφαρμογή της δοκιμής
κατά τμήματα του δικτύου δεν επιτρέπεται.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Πριν από την παραλαβή του έργου εκτελούνται οι εξής έλεγχοι:
α. Επιβεβαίωση ότι πριν από την ενσωμάτωση των στοιχείων ανωδομής έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που
αναφέρονται στο κεφάλαιο 4
β. Πριν από την παραλαβή του έργου εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του δικτύου (βλ.
παράγραφο 5.4), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού
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γ. Τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιμών ή με υπαιτιότητα
του Αναδόχου, αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή του έργου
δ. Η Υπηρεσία απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος οδοφωτισμού

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Στην ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνονται επιμέρους εργασίες/αντικείμενα ως εξής:
 Οι ιστοί που διακρίνονται ανάλογα με το ύψος και τον τύπο τους, δηλαδή ιστοί από αλουμίνιο, χάλυβα,
σκυρόδεμα ή ινoπλισμένο σύνθετο πολυμερές

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται)
 Οι βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί ή διπλοί, από αλουμίνιο, χάλυβα,
σκυρόδεμα ή ινοπλισμένο πολυμερές) και το μήκος τους
 Οι φωτεινές πηγές που διακρίνονται ανάλογα με την ισχύ και τον τύπο τους
 Τα φωτιστικά σώματα που διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο τους
 Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο τους
 Τα ακροκιβώτια
 Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται)
Η επιμέτρηση γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και
εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση
απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα εξής:


Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, κινητών
κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.)



Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών κεφαλών σε ιστούς
ύψους > 16 m, ή του συγκροτήματος μειωτήρα – κινητήρα



Οι εργασίες και διαδικασίες λήψης παροχής ενέργειας από τη ΔΕΗ



Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού



Η προμήθεια των αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
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Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και η μεταφορά σε εγκεκριμένη θέση οριστικής απόθεσης



Η εκτέλεση των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά)
εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Παράρτημα A
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
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A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

A.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
 Χρήση γερανού.
 Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 Χρήση καδοφόρου.
 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων.
 Χρήση συσκευών συγκόλλησης.
 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
 Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη μόνωση (κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας).
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60900.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο,
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται με
ασφάλεια τον εξοπλισμό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

Α.2.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
σωληνουργικές/ηλεκτρολογικές εργασίες.
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΛΟΤ EN 388
 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΛΟΤ EN 397
 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-02:2009.
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
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γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
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Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 εγκρίθηκε την
2017-12-06 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις
τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52291
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02: 2017

ΕΛΟΤ

Περιεχόμενα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εισαγωγή...........................................................................................................................................................4
1

Αντικείμενο ..................................................................................................................................5

2

Τυποποιητικές παραπομπές.....................................................................................................5

3

Όροι και ορισμοί .........................................................................................................................6

4

Απαιτήσεις...................................................................................................................................7

4.1

Ενσωματούμενα υλικά ...............................................................................................................7

4.2

Εδαφικά υλικά .............................................................................................................................7

4.3

Υλικά ζώνης αγωγού ..................................................................................................................8

4.4

Υλικά πάνω από τη Ζώνη του Αγωγού. ...................................................................................9

4.5

Υλικά επανεπίχωσης σε θέσεις πεζοδρομίων .......................................................................9

5

Μέθοδος κατασκευής................................................................................................................10

5.1

Γενικά .........................................................................................................................................10

5.2

Περιοχή ζώνης αγωγών ...........................................................................................................11

5.3

Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών.....................................................................................13

5.4

Περιοχή κάτω από τα πεζοδρόμια..........................................................................................13

5.5

Τάφροι αγωγών με αντιστήριξη ..............................................................................................13

5.6

Τοποθέτηση αγωγού κάτω από υφιστάμενη οδό .................................................................14

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας .........................................................................14

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών ..............................................................................................14

Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος ..............16
A.1

Γενικά .........................................................................................................................................16

A.2

Όροι υγείας - ασφάλειας ..........................................................................................................16

A.2.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ...............................................................16

A.2.3

Μέτρα υγείας - ασφάλειας ........................................................................................................16

3

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52292

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2017

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις επανεπιχώσεις ορυγμάτων,
μετά την τοποθέτηση των πάσης φύσεως αγωγών και εξαρτημάτων των υπογείων δικτύων,
συμπεριλαμβανομένης και της στρώσης έδρασής τους, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη,
και ειδικότερα αφορούν:


Επιχώματα από κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών".



Επιχώματα πάνω από την "ζώνη αγωγού" με κατάλληλα προϊόντα.



Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια.

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,
υπογείων καλωδιώσεων και παντός τύπου υπογείων δικτύων.
Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση σε πρώτη φάση
των εργασιών διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται με βάση τα συμβατικά τεύχη
και σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη.
Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων
αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις,
τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα
ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη
χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή -- Geotechnical investigation and
testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and
description

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 2: Αρχές ταξινόμησης -- Geotechnical investigation and testing Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification

ΕΛΟΤ EN 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία -- Aggregates
for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work
and road construction

ΕΛΟΤ ΕΝ 13285

Μίγματα ασύνδετων αδρανών – Προδιαγραφές -- Unbound mixtures –
Specifications

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση Proctor
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-- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for
laboratory reference density and water content - Proctor compaction
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution Test sieves, nominal size of apertures

DIN 18134

Soil Testing procedures and testing equipment – Plate Load test

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες -- Underdrains with perforated pipe
AASHTO T191

Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by the Sand-Cone
Method"

ASTM D6938

Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and
Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth).

Επίσης ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του εκάστοτε προβλεπομένου υλικού εγκιβωτισμού των
σωληνώσεων (ανάλογα με το είδος του σωλήνα).

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Με τον όρο αυτό εννοείται η επίχωση με κατάλληλα, ως προς την σύσταση και σύνθεση υλικά (προϊόντα
εκσκαφών, λατομείων ή και δάνεια), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.
3.2
Ζώνη έδρασης
Με τον όρο αυτό εννοείται η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και τις
προδιαγραφές εγκατάστασής του (αντικείμενα ιδιαίτερων Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά περίπτωση).
3.3
Ζώνη αγωγού
Με τον όρο αυτό εννοείται η περιοχή μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και μέχρι ύψος
0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τμήματα "έδρασης", "πλευρικής
πλήρωσης" και "επικάλυψης".
3.4
Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού
Με τον όρο αυτό εννοείται το τμήμα από την άνω επιφάνεια της "ζώνης αγωγών και οχετών" μέχρι την
στάθμη των στρώσεων οδοστρωσίας ή του φυσικού εδάφους (στις περιπτώσεις δικτύων εκτός ζώνης οδού).
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Σχήμα 1 - Σχηματική απεικόνιση ζωνών πλήρωσης

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαμβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, και
μόνο όταν αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα (λόγω
εκτέλεσης των εκσκαφών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
εργασιών) θα γίνεται δανειοληψία ή χρήση υλικών προέλευσης λατομείου, μετά από έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας.
Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεπομένων εκσκαφών θα προγραμματίζεται από τον Ανάδοχο
με τρόπο τέτοιο ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
επανεπίχωση των ορυγμάτων ή σε άλλες κατασκευές του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη.
Όταν τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι προέλευσης λατομείου, όπως π.χ. τα υλικά Ζώνης Αγωγού , θα
συνοδεύονται από "δήλωση επιδόσεων" που καταρτίζει ο παραγωγός στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014(OJ EEL 159/41/28.05.2014), θα φέρουν τη σήμανση CE
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και θα είναι σύμφωνα με το εναρμονισμένο Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 13285. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προς χρήση υλικών σύμφωνα με
τις παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5 θα φαίνονται σε ετικέτα σήμανσης CE και στη δήλωση επιδόσεων του
κατασκευαστή.

4.2 Εδαφικά υλικά
Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων εξαρτάται από
τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους.
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Η ταξινόμηση των καταλλήλων για την επανασυμπλήρωση σκαμμάτων υλικών με βάση τις εδαφοτεχνικές
ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1,2 δίδεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1 - Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατηγορία
συμπυκνωσιμότητας

Συνοπτική περιγραφή

Κατάταξη κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1,2

V1

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και μικτόκοκκα εδάφη

Gr, saGr,
grSa, Sa,

V2

Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφη

clGr,

V3

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

Si,

siGr

siSa, clSa
Cl

Η ικανότητα συμπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την διαβάθμιση, την μορφή
των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα:


Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η
διαβάθμιση, η μορφή των υλικών τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό (και κατά συνέπεια
η επίδραση των καιρικών συνθηκών).



Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σημασία έχει η περιεκτικότητα σε νερό.

Γενικά, η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής ευπάθειάς τους στο νερό
και σε φαινόμενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των κατηγοριών V2 και V3.
Για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση υλικού θα λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:




Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης.

Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούμενη κατά στρώσεις συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μετά από έργο συμπύκνωσης σημαντικώς μεγαλύτερο έναντι αυτού που αντιστοιχεί σε συνθήκες
βέλτιστης υγρασίας.
Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή των συνιζήσεων της επανεπίχωσης, και ιδιαίτερα εντός πόλεων ή εντός
του καταστρώματος οδών, θα χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων κατά πρώτο λόγο μη
συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων
προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.


4.3 Υλικά ζώνης αγωγού
Η διαμόρφωση της ζώνης αυτής αποσκοπεί στην ομοιόμορφη κατανομή των κινητών και μόνιμων φορτίων
επί του αγωγού. Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιούνται αμμοχάλικα (κοκκώδη υλικά), κατάλληλης κοκκομετρικής
διαβάθμισης, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του αγωγού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, το υλικό της ζώνης αγωγών θα έχει την
διαβάθμιση που προβλέπεται ακολούθως.
Το υλικό θα προέρχεται από λατομείο ή από ορυχείο ή από ποταμό και θα αποτελείται από κόκκους
σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η
κοκκομετρική της διαβάθμιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Κοκκομετρική διαβάθμιση Υλικού Ζώνης Αγωγού.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]
8

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]
100

4

90÷100

2

55 ÷ 85

0.063

<5

Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων στην ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού
(κόσκινο 0, 063 mm) δεν θα υπερβαίνει το 3%.

4.4 Υλικά πάνω από τη Ζώνη του Αγωγού.
Το υλικό ως μόνους περιορισμούς θα είναι στη κοκκομετρική του διαβάθμιση που θα βρίσκεται εντός των
ορίων του παρακάτω πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών πάνω από τη Ζώνη του Αγωγού

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 [mm]

Διερχόμενα κατά βάρος [%]

-

-

31.5

95 ÷ 100

16

55 ÷ 97

8

35 ÷ 80

4

25 ÷ 70

0.063

<10

Το υλικό θα είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης και θα ισχύει:
D60 / D10 t 5
όπου:
D60: Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού
D10:

Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού

Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόμενου από το κόσκινο 0,063mm είναι 10%>Ρ>5%, τότε το
λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ d 10%.

4.5 Υλικά επανεπίχωσης σε θέσεις πεζοδρομίων
Θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη υλικά με κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 4.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 4 - Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικού επανεπιχώσεων σε θέσεις πεζοδρομίων
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
Διερχόμενα κατά βάρος [%]
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 [mm]

5

31.5

90 ÷ 99

16

55 ÷ 85

8

35 ÷ 68

4

22 ÷ 60

2

16 ÷ 47

1

9 ÷ 40

0.5

5 ÷ 35

0.063

0 ÷-10

Μέθοδος κατασκευής

5.1 Γενικά
Ο καθορισμός της μεθόδου συμπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον
χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό και από την κατηγορία των χρησιμοποιουμένων εδαφικών υλικών.
Στον παρακάτω Πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων επίχωσης σε
συνάρτηση με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την κατηγορία του υλικού επίχωσης.
Πίνακας 5 - Συνιστώμενες διαδικασίες συμπύκνωσης
Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους
Είδος μηχανήματος
Υπηρεσιακό βάρος[kg]

V1
Καταλληλό τητα

V2
Πάχος
στρώσης
(cm)

Καταλληλότητα

V3
Πάχος
στρώσης
(cm)

Καταλληλότητα

Πάχος
στρώσης
(cm)

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού)
Δονητικός
συμπιεστής

Ελαφρύς
Μέσος

έως
25
25-60

+
+

έως 15
20-40

+
+

έως 15
15-30

+
+

έως 10
10-30

Δονητής
εκρήξεων

Ελαφρύς

έως
100

ο

20-30

+

15-20

+

20-30

Δονητικές
πλάκες

Ελαφριές
Μέσες

έως
100
100300

+
+

έως 20
20-30

ο
ο

έως 15
15-20

Δονητικός
κύλινδρος

Ελαφρύς

έως
600

+

20-30

ο

15-20

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης (πάνω από την ζώνη αγωγού)
Δονητικός
συμπιεστής

10

Μέσος
Βαρύς

25-60
60200

+
+

20-40
40-50

+
+

15-30
20-40

+
+

10-30
20-30
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Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Είδος μηχανήματος
Υπηρεσιακό βάρος[kg]

V1

V2

V3

Καταλληλό τητα

Πάχος
στρώσης
(cm)

Καταλληλότητα

Πάχος
στρώσης
(cm)

Καταλληλότητα

Πάχος
στρώσης
(cm)

+
+

20-30
30-40

Δονητής
εκρήξεων

Μέσος
Βαρύς

100500
500

ο
ο

20-40
30-50

+
+

25-35
30-50

Δονητικές
πλάκες

Μέσες
Βαριές

300750
750

+
+

30-50
40-70

ο
ο

20-40
30-50

6008000

+

20-50

+

20-40

Δονητικοί
κύλινδροι

+ = Συνίσταται
0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο
Η εργασία της επανεπίχωσης θα γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδόχου το όρυγμα θα
προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0801-03-01.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμπύκνωση.
Υλικά που εμφανίζουν αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται για επαναπλήρωση και θα αφήνονται να
στεγνώσουν.
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι της βέλτιστης εργαστηριακής
συμπύκνωσης κατά Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση στα επόμενα εδάφια.
Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπύκνωσης δεν θα είναι μικρότερος από μία δοκιμή ανά 200 m μήκους
3
ορύγματος και για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή μικρότερος από μία δοκιμή ανά 300 m
διαστρωνόμενου υλικού.
Αν οι τιμές του βαθμού συμπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες από
τις προδιαγραφόμενες θα μεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας ώστε να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις,
σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας.
Σε περίπτωση ομοιόμορφου υλικού πλήρωσης, και αν οι έλεγχοι βαθμού συμπύκνωσης που εκτελούνται
όπως ορίζεται παραπάνω αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία, τότε η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα,
μετά από αίτηση του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιορισμό των εκτελούμενων δοκιμών συμπύκνωσης, με
την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτομερής παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων που
συμπυκνώνονται και του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας (χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και κατηγορίες
ενσωματούμενων υλικών).

5.2 Περιοχή ζώνης αγωγών
5.2.1

Γενικά

Η χαλάρωση του τελικού πυθμένα της τάφρου σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται κατά την εκσκαφή. Τυχόν
χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του αγωγού ή την κατασκευή του υποστρώματος
έδρασης αυτού και θα αντικαθίστανται με μη συνεκτικό υλικό (κοκκώδες), το οποίο θα συμπυκνώνεται με
μηχανικά μέσα.
Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής των κινητών και μονίμων
φορτίων στον αγωγό και στην αποφυγή γραμμικής σημειακής στήριξής τους.
Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύων.
11
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Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταμένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά μήκος του
ορύγματος, ιδιαιτέρως όταν οι αγωγοί είναι άκαμπτοι.
Μέτρα που μπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού σε αμμώδες
υπόστρωμα, η χρήση μη άκαμπτων συνδέσμων και η χρησιμοποίηση μικρών αγωγών για το συγκεκριμένο
τμήμα.
Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγματος και την μόρφωση και τον έλεγχο του πυθμένα θα
ακολουθεί η έδραση του αγωγού και η επίχωσή του με το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό στο ύψος
πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, το οποίο ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια τυπικών διατομών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, η έδραση του αγωγού θα γίνεται σε
υπόστρωμα πάχους 100 mm σε εδάφη γαιώδη και 150 mm σε βραχώδη ή σκληρά εδάφη, και η επικάλυψή
του θα εκτείνεται κατά 30 cm πάνω από το εξωρράχιο.
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάμματος. Το πάχος για την έδραση και την επικάλυψη
των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης.
Το υλικό εγκιβωτισμού θα διαστρώνεται, θα διαβρέχεται και θα συμπυκνώνεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις
με ιδιαίτερη φροντίδα, με χρήση ελαφρού εξοπλισμού συμπύκνωσης, ώστε να μην προκληθεί φθορά στους
σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία.
Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα μένουν ελεύθερες για την εκτέλεση
των δοκιμών στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέσεων θα καλύπτονται μετά την
εκτέλεση των προβλεπομένων κατά περίπτωση δοκιμών.
5.2.2

Συμπύκνωση

Οι απαιτητοί βαθμοί συμπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής:
x

συμπύκνωση 100% της Standard Proctor του υλικού της ζώνης αγωγού

Κάθε στρώση πλήρωσης θα συμπυκνώνεται ιδιαιτέρως.
Ο προσδιορισμός σχέσης υγρασίας – πυκνότητας θα γίνεται με τη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR κατά
ΕΛΟΤ EN 13286-2.
Η συμπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα γίνονται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για την
αποφυγή μετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες
που μπορούν να παραμορφωθούν (π.χ. πλαστικοί σωλήνες μεγάλων διατομών).
Για τους αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα επιχώνεται και θα
συμπυκνώνεται σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δύο στρώσεις).
Η επίχωση των ορυγμάτων των σωληνώσεων υπό πίεση, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
1η Φάση:
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και πριν από τη δοκιμή στεγανότητας, θα επιχώνονται τμηματικά (;vste
(τουλάχιστον σε στάθμη +30 cm από το ανωράχιο). Τα τμήματα γύρω από τις θέσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων
ή συνδέσεων θα μείνουν ακάλυπτα, για να είναι δυνατός ο έλεγχος αυτών κατά τη διενέργεια της δοκιμής
στεγανότητας και η επισκευή τους, αν παρουσιαστεί διαρροή. Πριν την έναρξη της δοκιμής η σωληνογραμμή
θα σταθεροποιείται (με σφήνες, προσωρινές αγκυρώσεις, επιχώσεις σε μεγαλύτερο ύψος, κ.λπ.) ώστε να
παραμένει αμετακίνητη κατά την διεξαγωγή της.

2η Φάση:

12
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Μετά την επιτυχή δοκιμασία κάθε τμήματος του δικτύου θα ολοκληρώνεται η επίχωση του ορύγματος

5.3 Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών
5.3.1

Διάστρωση

Το πάχος των μεμονωμένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το μηχάνημα συμπύκνωσης
που χρησιμοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συμπύκνωση της κάθε μιας στρώσης με τον
αναγκαίο αριθμό διελεύσεων.
5.3.2

Συμπύκνωση

Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωμα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη
επιφάνεια της οδοστρωσίας θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor

σε υλικά κατηγορίας Gr, saGr κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1,2
- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την προηγούμενη και μέχρι την ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται σε
ποσοστό:

- 95% της Standard Proctor για μη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard
Proctor σε υλικά κατηγορίας Gr, saGr κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1,2.
- 95% της Standard Proctor προκειμένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3.
Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώματος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του εδάφους
(μετά την τυχόν προβλεπόμενη διαμόρφωση) μέχρι την ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται όπως ορίζεται
στο παραπάνω εδάφιο.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά την διάρκεια των εργασιών
κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχημάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό), πριν την ολοκλήρωση της
επίχωσης.

5.4 Περιοχή κάτω από τα πεζοδρόμια
Το υλικό θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» (όπως αυτή ορίζεται
στα σχέδια των διατομών οδοποιίας της εγκεκριμένης μελέτης) και της στρώσης έδρασης των
τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων).
Η περιοχή αυτή θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που λαμβάνεται
κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.

5.5 Τάφροι αγωγών με αντιστήριξη
Η τοποθέτηση και συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα με το είδος της αντιστήριξης
που χρησιμοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση μέχρι τις παρειές της
τάφρου.
Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιων αντιστηρίξεων (μπουντέλια) οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι θα
απομακρύνονται σταδιακά έτσι ώστε να ελευθερώνεται κατά τμήματα η διατομή της τάφρου για την πλήρωση
και συμπύκνωση του υλικού επίχωσης.
Όμοια, σε περίπτωση κατακόρυφων αντιστηρίξεων τα στοιχεία αυτής (πετάσματα τύπου Krings,
πασσαλοσανίδες κ.λπ.) θα ανασύρονται σταδιακά σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε
στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συμπύκνωση αυτού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα αφαιρούνται όλες οι αντιστηρίξεις καθ’ ύψος. Η αφαίρεση θα περιορίζεται κάθε
φορά στο ύψος της συγκεκριμένης στρώσης.
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5.6 Τοποθέτηση αγωγού κάτω από υφιστάμενη οδό
Αμέσως μετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος θα επαναπληρώνεται και το υλικό πλήρωσης θα
συμπυκνώνεται. Η αποκατάσταση της συνέχειας με το υφιστάμενο οδόστρωμα θα γίνεται κατά ευθύγραμμη
ακμή, ομαλή και μη αποσαθρωμένη (προϋποτίθεται τομή με αρμοκόφτη).
Τυχόν χαλαρά τμήματα του οδοστρώματος στις παρειές της θα απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή. Η
αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται με εφαρμογή του συνόλου των στρώσεων οδοστρωσίας και
ασφαλτικών που περιλαμβάνει η εκσκαφθείσα οδός.
Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί να γίνει ευθύς αμέσως μετά την
επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, θα εφαρμόζεται προσωρινή στρώση ασφαλτομίγματος. Αν
εμφανιστούν βλάβες της προσωρινής αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άμεσα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

(α)

Έλεγχος αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών ενσωματούμενων υλικών:
x

Δοκιμές κατάταξης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1,2

x

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας (PROCTOR) κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας..

(β)

(γ)

Έλεγχος συμπύκνωσης:
x

Δοκιμές ελέγχου όπως περιγράφονται στο prEN 16907-5.

x

Έλεγχος επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο άμμου (ΑASHTΟ T –191 ή Ε 106-86/2/ΥΠΕΧΩΔΕ

x

Έλεγχος επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο ραδιοϊσοτόπων (ASTM D6938)

x

Δοκιμαστική φόρτιση (Μέθοδος φορτιζόμενης πλάκας κατά DIN 18134, Ε 106-86/6/ ΥΠΕΧΩΔΕ).
Γεωμετρικός έλεγχος στάθμης επίχωσης:

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας για τα υλικά και την
συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής.

7

συμπύκνωση

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των επιχώσεων γίνεται κατ' αντιστοιχία με τα καθοριζόμενα για την επιμέτρηση της εκσκαφής
του ορύγματος στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00. Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές ορυγμάτων σε
μεγαλύτερα βάθη, πλάτη πυθμένα ή κλίσεις πρανών έναντι των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη,
δεν λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση.
Οι εργασίες επανεπίχωσης των ορυγμάτων διακρίνονται ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα προς τούτο
υλικά.
α. Επίχωση από κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγού"
Η επίχωση της ζώνης του αγωγού επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³), με βάση τις γραμμές θεωρητικής
εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών (βλπ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00). Ως άνω
επιφάνεια λαμβάνεται η στάθμη της ζώνης του αγωγού, αφαιρείται δε ο όγκος του αγωγού και του
σκυροδέματος έδρασης αυτού (εάν προβλέπεται).
Στην περίπτωση παραλλήλων οχετών ή αγωγών εντός του αυτού ορύγματος ως άνω επιφάνεια του
υλικού της ζώνης αγωγού λαμβάνεται στάθμη σε ύψος 0.30 m από την κοινή εφαπτόμενη των δύο
αγωγών. Η μέγιστη κλίση της επιφάνειας αυτής δεν θα υπερβαίνει τις 45°
β. Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών πάνω από την «ζώνη αγωγού»
14
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Η επίχωση της περιοχής πάνω από την "ζώνη αγωγού" επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³) με βάση τις
γραμμές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών (βλπ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0803-01-00). Ως άνω επιφάνεια λαμβάνεται η σκάφη της οδού (στάθμη έδρασης οδοστρώματος ή στάθμη
εφαρμογής φυτικών γαιών, κατά περίπτωση).
γ.

Επανεπιχώσεις με κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m³ με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, παρουσία εκπροσώπου της
Υπηρεσίας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στις ως άνω επιμετρούμενες μονάδες εργασιών, περιλαμβάνονται:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, διάστρωση και συμπύκνωση των προβλεπομένων,
κατά περίπτωση, υλικών επανεπίχωσης του υπογείου δικτύου

x

Τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας μηχανικά μέσα, υλικά, εργαλεία και εργατοτεχνικό
προσωπικό και οι τυχόν νεκροί χρόνοι και σταλίες

x

Η λήψη μέτρων προστασίας των διερχομένων αγωγών, οχετών ή καλωδίων σε που έχουν αποκαλυφθεί
και ευρίσκονται εντός του ορύγματος.

x

Η λήψη μέτρων προστασίας πεζών και οχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.



Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή, καθώς η λήψη διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη
συμμορφώσεις.



Η συγκέντρωση τυχόν πλεοναζόντων υλικών επίχωσης και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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ΕΛΟΤ

Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

A.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

A.2 Όροι υγείας - ασφάλειας
A.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών


Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Πτώσεις προσώπων (εργαζομένων και περαστικών) εντός του ορύγματος.



Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγματος λόγω κακής ορατότητας του
χειριστή του εξοπλισμού.



Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στην ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων.



Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος.



Εκφόρτωση με ανατροπή.



Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων.

A.2.3 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

16

x

Κατά μήκος του ορύγματος θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και η κατάλληλη σήμανση.

x

Στις θέσεις που απαιτείται θα τοποθετούνται διαβάθρες με πλευρικά κιγκλιδώματα τυποποιημένες
ή κατασκευασμένες επί τόπου, επαρκούς αντοχής.
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 6 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
αντιστηριζόμενων ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου
να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.
Η χρήση τηλεκατευθυνόμενου από την επιφάνεια εξοπλισμού συμπύκνωσης χανδάκων (trench rollers,
remotely controlled) μειώνει σημαντικά τους κινδύνους για τον χειριστή και συνιστάται.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Βιβλιογραφία
[1] ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

Work-site water pumping - Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

[2] EΛOT TΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping – Αντλήσεις Βορβόρου – Λυμάτων

[3] EΛOT TΠ 1501-08-10-03-00

Dewatering with well points – Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου
ορίζοντα με well points

[4] EΛOT TΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations – Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

[5] EΛOT TΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks – Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων
δικτύων

[6] ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations. Road and hydraulic works - Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων

[7] FprEN ISO 14688-1

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 1: Identification and description - Γεωτεχνικές έρευνες και
δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 1: Ταυτοποίηση
και περιγραφή.

[8] FprEN ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification - Γεωτεχνικές έρευνες και
δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 2: Αρχές
ταξινόμησης.

[9] prEN 16907-5
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (“Serasanetti”)
Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-01-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 εγκρίθηκε την
2017-12-06 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις
τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Περιεχόμενα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων
(“Serasanetti”)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή
συρματοκιβωτίων, στρωμνών και συρματοκυλίνδρων, καθώς και στην πλήρωσή τους με αργούς λίθους, στη
θέση τοποθέτησής τους. Η κατασκευή των παραπάνω γίνεται σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή ή με
προϊόντα που συμμορφώνονται με Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA) και φέρουν σήμανση CE.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους
EAD 200019-00-0102 Hexagonal woven mesh gabion boxes and mattresses (https://www.eota.eu/enGB/content/eads/56/)

EAD 200039-00-0102 Hexagonal woven mesh and gabion boxes and mattresses with zinc coatings
(https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/).

EAD 200050-00-0102 Gabion boxes, mattresses and sack gabions made of hexagonal regular twisted
mesh with pre-coated zinc and/or zinc + organic coating (https://www.eota.eu/enGB/content/eads/56/)

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι
προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό -- Tests for mechanical and physical
properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6:
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle
density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές
μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal and weathering
properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 10218-1

Χαλύβδινα σύρματα και προιόντα συρμάτων - Γενικά - Μέρος 1 : Μέθοδοι δοκιμών -Steel wire and wire products - General - Part 1: Test methods
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ΕΛΟΤ EN 10218-2

Χαλύβδινα σύρματα και προιόντα συρμάτων - Γενικά - Μέρος 2: Διαστάσεις και
ανοχές συρμάτων -- Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire
dimensions and tolerances

ΕΛΟΤ EN 10223-3

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες και δικτυωτά πλέγματα Μέρος 3: Εξαγωνικά χαλύβδινα προϊόντα συρματοπλέγματα για οικοδομικές
κατασκευές -- Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3:
Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου -- Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

ΕΛΟΤ EN 10245-1

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Οργανικές επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες -- Steel wire and wire products - Organic
coatings on steel wire - Part 1: General rules

ΕΛΟΤ EN 10245-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Οργανικές επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων - Μέρος 2: Σύρματα με επικάλυψη από PVC -- Steel wire and wire
products - Organic coatings on steel wire - Part 2: PVC finished wire

ΕΛΟΤ EN 10245-3

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Οργανικές επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων - Μέρος 3: Σύρματα επικαλυμμένα με PE -- Steel wire and wire products Organic coatings on steel wire - Part 3: PE coated wire

ΕΛΟΤ EN 10245-5

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Οργανικές επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων - Μέρος 5: Σύρματα επικαλυμμένα με πολυαμίδια -- Steel wire and wire
products - Organic coatings on steel wire - Part 5: Polyamide coated wire

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί :

3.1 Συρματοκιβώτια
Νοούνται όλοι οι τύποι φατνών, που διαμορφώνονται από χαλύβδινο συρματόπλεγμα εξαγωνικής διπλής
πλέξης. Διακρίνονται τα εξής είδη ανάλογα με το σχήμα και τη γενικότερη μορφή των κιβωτίων :
3.1.1 Συνήθη συρματοκιβώτια (gabions)
Τα συνήθη συρματοκιβώτια διαμορφώνονται ως παραλληλεπίπεδα ενδεικτικού πλάτους 1,00-2,00 m και
ύψους 0,50-1,00 m. Το πεδίο εφαρμογής τους μπορεί να είναι :
x

επενδύσεις προστασίας πρανών χειμάρρων, ποταμών και άλλων έργων (έργα διευθετήσεων,
αντιμετώπιση υψηλών ταχυτήτων ροής, στερεομεταφοράς, δυσμενών γεωλογικών συνθηκών, κ.λπ.)

x

κατασκευή αναβαθμών, προβόλων και εγκαρσίων οδών.

x

κατασκευή βαρυτικών τοίχων αντιστήριξης και συστημάτων οπλισμένης γης.

Σε συρματοκιβώτια μήκους 2,00 m και άνω, πρέπει να τοποθετούνται στο εσωτερικό τους εγκάρσια
διαφράγματα περίπου ανά 1,00 m. Τα διαφράγματα αυτά, αυξάνουν την ακαμψία και την αντοχή των
συρματοκιβωτίων περιορίζοντας την παραμόρφωση τους κατά την τοποθέτηση του υλικού πλήρωσης και
κατά τη λειτουργία τους, αποτρέποντας την μετακίνηση του υλικού πλήρωσης.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι ακμές των συρματοκιβωτίων ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του
σύρματος του πλέγματος.

Σχήμα 1 - Συρματοκιβώτιο με διαφράγματα

Σχήμα 2 - Συρματοκιβώτιο χωρίς διαφράγματα

3.1.2 Στρωμνές (συρματοκιβώτια μικρού ύψους, τύπου Reno)
Οι στρωμνές έχουν συνήθως μορφή παραλληλεπιπέδου πλάτους 2,00 m και ύψους 0,17 - 0,30 m, με
εγκάρσια διαφράγματα ανά 1,00 m μήκους. Οι ακμές τους ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από
την διάμετρο του σύρματος του πλέγματος.
Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών, για την προστασία ποδός πρανών και σε κοιτοστρώσεις, σε
ηπιότερες γενικά συνθήκες (ταχυτήτων ροής, γεωλογικές) από ό,τι τα συρματοκιβώτια. Είναι όμοιες με τα
απλά συρματοκιβώτια, αλλά πιο ελαφριές και εύκαμπτες κατασκευές.

Σχήμα 3 - Στρωμνή τύπου RENO με διαφράγματα
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3.1.3 Συρματοκύλινδροι (sack gabions)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι συρματοκύλινδροι έχουν μορφή κυλίνδρου διαμέτρου 0,65 - 0,95 m και ύψους 2,00 m (οι διαστάσεις
καθορίζονται κατά περίπτωση από την μελέτη των έργων). Οι κύλινδροι ενισχύονται καθ’ ύψος με σύρμα
ενίσχυσης.

Σχήμα 4 –Συρματοκύλινδρος
Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών, για την προστασία ποδός πρανών και σε κοιτοστρώσεις χειμάρρων,
ποταμών και άλλων έργων καθώς επίσης και για την υποθεμελίωση κατασκευών από συρματοκιβώτια άλλου
τύπου, καθόσον η ευκαμψία και το σχήμα τους επιτρέπει την ευχερέστερη προσαρμογή τους στο έδαφος.
3.1.4
Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις συρματοπλέγματος για συστήματα οπλισμένης γης (τύπου
Terramesh)
Χαρακτηριστικό των συρματοκιβωτίων αυτών είναι η ύπαρξη ελεύθερης προέκτασης φύλλου
συρματοπλέγματος (ουρά). Μετά την λιθοπλήρωση του συρματοκιβωτίου η προέκταση του
συρματοπλέγματος επιχώνεται και εγκιβωτίζεται στο διαμορφούμενο πρανές (λειτουργία οπλισμένης γης).
Όπως και τα απλά συρματοκιβώτια έχουν μορφή παραλληλεπιπέδου μήκους συνήθως 1,00 - 2,00 m και
ύψους 0,50 -1,00 m. Το τμήμα της προέκτασης πρέπει να είναι ενιαίο με το συρματόπλεγμα του κιβωτίου, το
δε μήκος της προέκτασης θα καθορίζεται από τη σχετική μελέτη.
Οι ακμές των συρματοκιβωτίων ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του
σύρματος του πλέγματος.

Σχήμα 5 - Συρματοκιβώτια με προέκταση συρματοπλέγματος τύπου Terramesh
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3.2 Ταχύτητες ροής
3.2.1 Κρίσιμη ταχύτητα
Κρίσιμη ταχύτητα ορίζεται ως η μέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραμένει ευσταθής,
χωρίς μετακίνηση του υλικού πλήρωσης των συρματοκιβωτίων.
3.2.2 Οριακή ταχύτητα
Οριακή ταχύτητα ορίζεται ως η μέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραμένει μεν ευσταθής,
αλλά παρατηρούνται σχετικές παραμορφώσεις των συρματοκιβωτίων, λόγω μετακινήσεων του υλικού που
περικλείεται στο συρματοκιβώτιο.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4

Απαιτήσεις

4.1 Παρούσας προδιαγραφής
4.1.1 Συρματόπλεγμα
Η διάμετρος και ο τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας του σύρματος, καθώς και η διάσταση των βρόγχων
πλέξης του συρματοπλέγματος καθορίζονται στη μελέτη του έργου. Στους παρακάτω πίνακες
παρουσιάζονται βασικές τιμές αυτών των χαρακτηριστικών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3 :
Πίνακας 1 - Διαστάσεις βρόχων και διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος
Βρόχος

Πεδίο εφαρμογής

Διάμετρος
σύρματος (mm)

Ανοχές (mm)

60 (6x8)

2,20 ή 2,70

-0/+8

80 (8x10)

2,70 ή 3,00 ή
3,40 ή 3,90

-0/+10

100 (10x12)

2,70 ή 3,00

-4/+12

50 (5x7)

2,00

-0/+6

D

Συρματοκιβώτια

Στρωμνές

(1)

(mm)

60 (6x8)

2,00 ή 2,20

-0/+8

Συρματοκύλινδροι

80 (8x10)

3,00

-0/+10

Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις

80 (8x10)

2,20 ή 2,70

-0/+10

(1)

D = η απόσταση μεταξύ δύο συστροφών στο βρόχο του πλέγματος

Σχήμα 6 – Απόσταση μεταξύ δύο συστροφών στο βρόχο του πλέγματος.
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Οι ακμές των συρματοκιβωτίων θα ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του
σύρματος πλέξης του συρματοπλέγματος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 2 - Διατομή συρμάτων ενίσχυσης ακμών
Διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος (mm)

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

Διάμετρος σύρματος ενίσχυσης (mm)

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

4,40

4,90

Σχήμα 7 – Σύρμα ενίσχυσης ακμών
Το σύρμα πλέξης του συρματοπλέγματος και το σύρμα ραφής θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, ομοιογενούς
σύστασης και σταθερής κυκλικής διατομής χωρίς σχισμές ή αυλακώσεις. Το γαλβάνισμα θα είναι ισοπαχές,
ομόκεντρο, θα παρουσιάζει λεία επιφάνεια και θα καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του σύρματος χωρίς να
αφήνει κενά.
Για περαιτέρω προστασία το γαλβανισμένο σύρμα μπορεί να είναι επικαλυμμένο με πολυμερή υλικά. Στην
περίπτωση αυτή, η διάμετρος του σύρματος με επικάλυψη σε σχέση με τη διάμετρο του μεταλλικού πυρήνα
του σύρματος, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 3 – Συσχέτιση διαμέτρων μεταλλικού πυρήνα σύρματος και σύρματος με επικάλυψη
Διάμετρος μεταλλικού πυρήνα σύρματος (mm)
Διάμετρος σύρματος με επικάλυψη (mm)

2,00
2,50

2,20
2,90

2,40
3,10

2,70

3,00

3,40

3,40

3,70

4,20

Το σύρμα θα είναι σύμφωνο με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10218-1 και ΕΛΟΤ EN 10218-2. Επίσης σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10223-3 η ελάχιστη αντοχή του σύρματος σε εφελκυσμό θα κυμαίνεται από 350
2
2
N/mm έως 550 N/mm και η επιμήκυνση θραύσης του σύρματος θα μεγαλύτερη ή ίση του 8%.
Η επικάλυψη για την αντιδιαβρωτική προστασία των συρμάτων θα είναι ενός εκ των παρακάτω τύπων:
x

Επικάλυψη ψευδαργύρου
Γαλβάνισμα με ψευδάργυρο καθαρότητας τουλάχιστον 99%, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2. Η πρόσφυση
της επίστρωσης μπορεί να ελεγχθεί εμπειρικά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10218-1 με τύλιξη
έξι σπειρών σύρματος σε άξονα τετραπλάσιας διαμέτρου από τη διατομή του. Η επίστρωση δεν
πρέπει να ρηγματώνεται ή να αποφλοιώνεται όταν υποβληθεί σε τριβή με γυμνό χέρι.
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Πίνακας 4 - Ελάχιστες ποσότητες επίστρωσης ψευδαργύρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2
Φ Σύρματος (mm)
2

Ποσότητα Ζn (g/m )

x

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

215

230

230

245

255

265

275

Επικάλυψη κράματος ψευδαργύρου / αλουμινίου τύπου GALFAN (Ζn95 Al5-mm)
Γαλβάνισμα με κράμα ψευδαργύρου 95% - αλουμινίου 5% (Zn95Al5 Class A), κατά ΕΛΟΤ EN
10244-2. Η πρόσφυση της επικάλυψης στο σύρμα ελέγχεται (ως ανωτέρω) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1.
Πίνακας 5 - Ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες επίστρωσης Zn95Al5 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Φ Σύρματος (mm)
2

Ποσότητα κράματος Ζn (g/m )

x

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

215

230

230

245

255

265

275

Επικάλυψη με πολυμερή υλικά κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10245
Για μεγαλύτερη προστασία το γαλβανισμένο σύρμα μπορεί να είναι επικαλυμμένο με οργανικά υλικά
κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10245-1, 10245-2 ή 10245-3 ή 10245-5, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3

Ο τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας θα καθορίζεται στη μελέτη του έργου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη,
αφενός τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του και αφετέρου τον χρόνο ζωής του έργου, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3 (Παράρτημα Α – Annex A : Description of environment of installation site,
coating wire requirements).
4.1.2

Σύρμα ραφής – Συνδετήρες (κρίκοι) ραφής

Τα συρματοκιβώτια θα συρράπτονται μεταξύ τους σε όλες τις επιφάνειες επαφής, ώστε να αποτελούν ένα
συνεχές σύνολο. Η επιμελημένη συρραφή των συρματοκιβωτίων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη
σταθερότητα και αντοχή του όλου έργου.
Η διάμετρος του σύρματος ραφής και η αντοχή του θα καθορίζονται στη μελέτη του έργου. Δεν επιτρέπεται η
χρήση σύρματος ραφής με διάμετρο μικρότερη από 2,20 mm. Ο τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας του
σύρματος ραφής θα είναι ο ίδιος με την ποιότητα του σύρματος που είναι κατασκευασμένο το
συρματοκιβώτιο.

Σχήμα 8 – Συρραφή με σύρμα ραφής
11
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Συμπληρωματικά για τη σύνδεση των συρματοκιβωτίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κρίκοισυνδετήρες ραφής. Η σύνδεση συρματοκιβωτίων με κρίκους δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν συνδέονται
περισσότερα από δύο συρματοκιβώτια. Οι κρίκοι θα κατασκευάζονται από σύρμα διαμέτρου 3,00 mm και
2
εφελκυστικής αντοχής 1.700 Ν/mm . Η ποσότητα αντιδιαβρωτικής επίστρωσης των κρίκων θα είναι
2
τουλάχιστον 255 g/m . Για την σύνδεση συρματοκιβωτίων με επικαλυμμένο (πλαστικοποιημένο) σύρμα θα
χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι κρίκοι.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η σύσφιξη των κρίκων στερέωσης θα γίνεται με ειδικό εργαλείο, μηχανικό ή πνευματικό. Οι κρίκοι θα
τοποθετούνται σε αποστάσεις που θα καθορίζονται από τη μελέτη και γενικά θα είναι της τάξης των 15,0 cm.
3
Με βάση τα παραπάνω οι κρίκοι θα εφαρμόζονται σε αναλογία περίπου 25 με 30 τεμάχια ανά m όγκου
συρματοκιβωτίων.

Σχήμα 9 – Συρραφή με κρίκους
Μπορεί να γίνει αποδεκτή και άλλη μέθοδος συρραφής των συρματοκιβωτίων, η οποία θα εξασφαλίζει την
μονολιθικότητα και την αντοχή της κατασκευής. Κάθε εναλλακτική πρόταση του Αναδόχου, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε ό,τι αφορά στο υλικό, στον
τρόπο χρήσης και εφαρμογής και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (π.χ. ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά με φυλλάδια και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών επώνυμων κατασκευαστών ή
προμηθευτών).

4.2 Σύμφωνα με Έγγραφα Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD : European Assessment
Document)
Θεωρούνται αποδεκτά προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Εγγράφων Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης
(ΕΕΑ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Αξιολογήσεων (EOTA) και των οποίων η συμμόρφωση προς
αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.

4.3

Λίθοι πλήρωσης φατνών

Η διαβάθμιση των λίθων πλήρωσης είναι συνάρτηση των αναμενόμενων ταχυτήτων ροής του νερού και θα
καθορίζονται από τη μελέτη του έργου. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, έχουν εφαρμογή τα
παρακάτω :
Πίνακας 6 - Διαβάθμιση λίθων πλήρωσης συρματοκιβωτίων
12

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017

ΕΛΟΤ

Εφαρμογή

Ύψος
συρματοκιβωτίου (m)
0,17

Στρωμνή (τύπου
Reno)

0,23
0,30

Συρματοκιβώτια

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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0,50 και 1,00

Διάσταση λίθου

(1)

(2)

(mm)

Κρίσιμη
ταχύτητα
(m/sec)

70-100

85

3,5

4,2

70-150

110

4,2

4,5

70-100

85

3,6

5,5

70-150

120

4,5

6,1

Διάμετρος
(mm)

d50

Οριακή
ταχύτητα
(m/sec)

70-120

100

4,2

5,5

100-150

125

5,0

6,4

100-200

150

5,8

7,6

120-250

190

6,4

8,0

(1) Γενικά η κρίσιμη ταχύτητα συνίσταται να αντιστοιχεί στην παροχή σχεδιασμού του έργου, ενώ η
(2) οριακή ταχύτητα συνίσταται να αντιστοιχεί σε παροχές ελέγχου του έργου (αν υπάρχουν), που είναι
σαφώς μεγαλύτερες από την παροχή σχεδιασμού.

Οι λίθοι πλήρωσης των κιβωτίων θα είναι από υγιές ασβεστολιθικό πέτρωμα χωρίς ρωγμές, που δεν
αποσαθρώνεται κατά την έκθεση του στο νερό και στις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Το υλικό πλήρωσης
θα είναι απαλλαγμένο από αργιλικές προσμίξεις, εύθρυπτα και σαθρά υλικά. Η πηγή λήψης του υλικού
πλήρωσης θα γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία.
Για την αποδοχή του υλικού πλήρωσης των φατνών θα απαιτείται η εκτέλεση δοκιμών υγείας πετρώματος,
Los Angeles και υδαταπορροφητικότητας σύμφωνα με τα παρακάτω :
x
x
x

Η απώλεια βάρους κατά τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (δείκτης υγείας του πετρώματος) σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2 μετά από 5 κύκλους, θα είναι μικρότερη από 25%.
Η απώλεια βάρους κατά την δοκιμή Los Angeles σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2 δεν θα
υπερβαίνει το 30%,
Η απορροφητικότητα του σε νερό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6 θα είναι μικρότερη του
2%

Τα υλικά πλήρωσης προκειμένου να γίνουν αποδεκτά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά κατάλληλου
φορέα / εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. βιβλιογραφική παραπομπή [1]), από τα
οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση τους προς τις παραπάνω απαιτήσεις (Los Angeles, δείκτης υγείας,
υδαταπορροφητικότητα). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία ελεύθερη πρόσβαση
στην πηγή με σκοπό τη λήψη δειγμάτων προς εξέταση και έγκριση της πηγής.

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1

Γενικά

(α) Κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση όλων των υλικών θα τηρούνται αυστηρά οι
οδηγίες του κατασκευαστή τους και θα αποφεύγεται οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει
θραύση, κάμψη, στρέβλωση και κάθε είδους παραμόρφωση ή τραυματισμό σ’ αυτά.
Ο χώρος αποθήκευσης θα είναι προστατευμένος και η αποθήκευση θα διασφαλίζει ότι κάθε νέα
προσκομιζόμενη στο εργοτάξιο ποσότητα υλικών θα αποθηκεύεται χωριστά, με τρόπο που θα επιτρέπει
την διάκριση και την άμεση απομάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος
αποδοχής που την αφορά.
Το συρματόπλεγμα κατασκευής των συρματοκιβωτίων θα παραδίδεται συσκευασμένο σε ρολά. Tα
βιομηχανοποιημένα συρματοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε δέματα.
13
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Το σύρμα ραφής θα παραδίδεται συσκευασμένο σε ρολά βάρους 25 ή 50 kg. Όλα τα πακέτα θα φέρουν
ετικέτες του εργοστασίου παραγωγής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

(β) Τα συρματοκιβώτια, στρωμνές, κλπ πριν ενσωματωθούν στο έργο θα εφοδιάζονται από πιστοποιητικό
ελέγχου που εκδίδεται από διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17020
φορέα ελέγχου. Το
πιστοποιητικό, συνοδευόμενο με τις απαραίτητες εκθέσεις δοκιμών υλικών των οποίων η δειγματοληψία
πραγματοποιήθηκε επί τόπου του εργοταξίου από τα προσκομισθέντα υλικά, αναφέρεται ότι έλεγχος
της κατασκευασθείσης παρτίδας στο εργοτάξιο πληροί όλες τις απαιτήσεις της μελέτης και της
παρούσας προδιαγραφής. Το πιστοποιητικό παραδίδεται στον επιβλέποντα και κοινοποιείται στον κύριο
του έργου. Ως φορέας διαπίστευσης νοείται ο ΕΣΥΔ ή άλλος φορέας διαπίστευσης κράτους μέλους της
ΕΕ., ότι τα προϊόντα έχουν συμμορφωθεί με την παρούσα προδιαγραφή και τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στη μελέτη του έργου.(γ) Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου
σύμφωνα με την παράγραφο β), τότε ο έλεγχος διενεργείται από τον επιβλέποντα που συντάσσει
πρωτόκολλο ελέγχου που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
x
x
x
x
x

5.2

τον αριθμό του προτύπου : ΕΛΟΤ EN 10223 -3
την ποσότητα και τον τύπο των συρματοκιβωτίου (π.χ. δέκα στρωμνές, κλπ)
τις διαστάσεις των ρολών συρματοπλέγματος ή των βιομηχανοποιημένων συρματοκιβωτίων (π.χ.
στρωμνές 4 m x 2 m x 0,23 m)
τον τύπος του βρόγχου (5x7, 6x8, 8x10, 10x12)
την διάμετρος του σύρματος και ο τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας (π.χ. 2,20 mm – Zn95%-Al5%
με επικάλυψη PVC)

Κατασκευή συρματοκιβωτίων και στρωμνών

Το απαιτούμενο για την κατασκευή του κιβωτίου συρματόπλεγμα απλώνεται σε καθαρή, σταθερή και ομαλή
επιφάνεια, κόβεται στις διαστάσεις της μελέτης και αφού υψωθούν οι τέσσερις έδρες γύρω από τη βάση,
συρράπτονται ισχυρά οι αντίστοιχες τέσσερις κατακόρυφες ακμές. Η έδρα που θα αποτελέσει το κάλυμμα
του κιβωτίου παραμένει ανοικτή.
Μετά την συρραφή των τεσσάρων ακμών ή την ανάπτυξη του έτοιμου (βιομηχανοποιημένου)
συρματοκιβωτίου, κλείνει το καπάκι του κενού κιβωτίου και ελέγχεται η ευθυγράμμιση του συρματοκιβωτίου
χωρίς να συρραφτεί. Στη συνέχεια το κιβώτιο τοποθετείται στην προβλεπόμενη θέση του στο σώμα του
έργου σε επαφή με το προηγούμενο κιβώτιο. Οι ακμές των εφαπτόμενων εδρών των κιβωτίων θα
συρράπτονται ισχυρά κατά την παρ. 4.2.
Η επιφάνεια τοποθέτησης των κιβωτίων έδρασης του έργου θα είναι ομαλή, καθαρή από βλάστηση, ξένα
σώματα, κλπ και θα έχει τις στάθμες και τον βαθμό συμπύκνωσης που προβλέπονται από τη μελέτη.

5.3

Λιθοπλήρωση συρματοκιβωτίων και στρωμνών

Αφού συρραφτεί το κιβώτιο ακολουθεί η επιμελημένη πλήρωσή του με υλικό ποιότητας και διαβάθμισης
σύμφωνα με την παρ. 4.3 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Απαγορεύεται ρητά η πλήρωση του
κιβωτίου με ρήψη υλικού από μεγάλο ύψος. Η πλήρωση των ορατών εδρών του κιβωτίου θα γίνεται
χειρωνακτικά, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες παραμορφώσεις.
Κατά την πλήρωση οι ακμές του συρματοκιβωτίου θα παραμένουν ευθύγραμμες, χωρίς παραμορφώσεις με
χρήση σιδηρών ράβδων, στήριξη των ακμών και τάνυση των αντίστοιχων εδρών. Οι ράβδοι αυτές
αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης του συρματοκιβωτίου.
Εκτός από τις ράβδους ακαμψίας, το απαραμόρφωτο των κιβωτίων κατά τη λιθοπλήρωση θα εξασφαλίζεται
και με ελκυστήρες από σύρμα που θα συνδέουν τις απέναντι παράλληλες έδρες των κιβωτίων, σε δύο σειρές
αν το ύψος της έδρας είναι 1,00 m και σε μία αν το ύψος της είναι 0,50 m. Η σύνδεση των απέναντι εδρών
των κιβωτίων θα γίνεται μετά τη σταδιακή πλήρωση των φατνών μέχρι το ύψος της τοποθέτησης των
ελκυστήρων. Οι ελκυστήρες θα προσδένονται στην εφαπτόμενη παρειά του ήδη γεμάτου κιβωτίου και θα
14
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τανύονται και θα προσδένονται στην απέναντι έδρα του νέου κιβωτίου. Το σύρμα των ελκυστήρων θα είναι
της ίδιας αντοχής και τύπου προστασίας με το σύρμα ενίσχυσης των ακμών του κιβωτίου.
Επίσης με σύρματα που θα δένονται στις διαγώνιες ακμές θα εξασφαλίζεται η διατήρηση του κανονικού
σχήματος των γωνιών του κιβωτίου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όταν γεμίσει το κιβώτιο θα κλείνει το κάλυμμα, το οποίο θα συρραφτεί με τις αντίστοιχες ακμές του κιβωτίου
τανυόμενο με μοχλούς, έτσι ώστε το κιβώτιο να αποτελέσει ένα κλειστό κανονικό ορθογώνιο πρίσμα. Τέλος
όλες οι συρραφές θα γίνουν έτσι ώστε όχι μόνο κάθε κιβώτιο να αποτελεί ένα στερεό πρίσμα, αλλά και
ολόκληρη η κατασκευή να αποτελεί ένα μονολιθικό όγκο.
Μπορεί να γίνει αποδεκτή και άλλη μέθοδος πλήρωσης των συρματοκιβωτίων, η οποία να εξασφαλίζει το
απαραμόρφωτο, την μονολιθικότητα και αντοχή της κατασκευής. Κάθε εναλλακτική πρόταση του Αναδόχου,
προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε ό,τι αφορά στο
υλικό, στον τρόπο χρήσης και εφαρμογής και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (π.χ. με φυλλάδια
και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών επώνυμων κατασκευαστών ή προμηθευτών).
Κατ' ανάλογο τρόπο θα γίνεται η κατασκευή και πλήρωση των συρματοκυλίνδρων και των συρματοκιβωτίων
με προεκτάσεις συρματοπλέγματος. Μετά την πλήρωση των συρματοκιβωτίων με προεκτάσεις για
συστήματα οπλισμένης γης, ακολουθεί η διάστρωση του προβλεπόμενου υλικού και η συμπύκνωση του.

5.4

Ανοχές

Οι ανοχές στις διαστάσεις των έτοιμων συρματοκιβωτίων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 7 – Ανοχές συρματοκιβωτίων
Τύπος

Ανοχές Μήκους, Πλάτους & Ύψους

Συρματοκιβώτια
Στρωμνές

± 5%
±5% (Μήκος - Πλάτος) και ±2.50 εκ στο ύψος

Συρματοκύλινδροι
Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις

6

± 5% (Μήκος - Διάμετρος)
± 5%

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των συρματοκιβωτίων θα γίνεται ως εξής:
I.

Η επιμέτρηση της πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των συρματοκιβωτίων στις προβλεπόμενες
θέσεις, θα γίνεται σε χιλιόγραμμα βάρους ανάλογα με τον τύπο της αντιδιαβρωτικής προστασίας των
ενσωματούμενων συρματοπλεγμάτων και όπως τελικά αυτά θα κατασκευαστούν, με βάση τα σχέδια της
μελέτης.
Θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών από την Υπηρεσία, τα δε βάρη τους θα
προκύπτουν είτε από τα δελτία ζύγισης των μεταφερόμενων και εγκατεστημένων υλικών (του
συρματοπλέγματος κατασκευής των συρματοκιβωτίων ή των βιομηχανοποιημένων συρματοκιβωτίων),
είτε με βάσει τους πίνακες του κατασκευαστή τους.
Η αποζημίωση του Αναδόχου περιλαμβάνει την προμήθεια του συρματοπλέγματος κατασκευής των
συρματοκιβωτίων (ή των βιομηχανοποιημένων συρματοκιβωτίων), την κατασκευή των συρματοκιβωτίων
(ή την ανάπτυξη των βιομηχανοποιημένων συρματοκιβωτίων), του σύρματος ενίσχυσης, του σύρματος ή
των δακτυλίων συρραφής, την τοποθέτησή των συρματοκιβωτίων στις προβλεπόμενες θέσεις, τη
συμπληρωματική ραφή μετά την πλήρωσή τους και τη συρραφή τους με τα γειτονικά στοιχεία, την
παροχή του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών, μικροϋλικών, εφοδίων,
15
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εργαλείων, ικριωμάτων, εγκαταστάσεων, εξασφάλιση και κατανάλωση ενέργειας και γενικότερα
παροχής, οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επιτόπου των έργων, της προμήθειας,
μεταφοράς (εξαιρουμένων των λίθων πλήρωσης), μετακίνησης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και
σταλίας όλων των υλικών επιτόπου των έργων, καθώς και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων
δοκιμών, ελέγχων, τυχόν αντικαταστάσεων ή/και επιδιορθώσεων, κλπ. για την σύμφωνα με την
παρούσα προδιαγραφή πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

II. Η επιμέτρηση του υλικού πλήρωσης των τοποθετημένων στις προβλεπόμενες θέσεις συρματοκιβωτίων,
θα γίνεται σε κυβικά μέτρα πληρωθέντος συρματοκιβωτίου.
Η αποζημίωση του Αναδόχου περιλαμβάνει την προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μετακίνηση και σταλία
όλων των υλικών επιτόπου των έργων, την τοποθέτησή του υλικού πλήρωσης στα συρματοκιβώτια με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής, την
παροχή του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών, μικροϋλικών, εφοδίων,
εργαλείων, εγκαταστάσεων, εξασφάλιση και κατανάλωση ενέργειας και γενικότερα παροχής,
οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επιτόπου των έργων, καθώς και την εκτέλεση
όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, τυχόν αντικαταστάσεων ή/και επιδιορθώσεων, κλπ. για την
σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.
Η μεταφορά του υλικού πλήρωσης από την πηγή στο εργοτάξιο δεν επιμετρείται γιατί περιλαμβάνεται σ’
άλλο άρθρο του Τιμολογίου.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x
x
x

Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων (ρολών πλέγματος).
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων κοπής ή ραφής σύρματος.
Ολισθήσεις ασταθών πρανών, είτε κατά την διαμόρφωσή τους, είτε κατά την φάση της επένδυσής τους.
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την πλήρωση των φατνών με λίθους.

A.2.2 Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
x Προστασία χεριών και βραχιόνων (ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 388)
x Προστασία κεφαλιού

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 397)

x Προστασία ποδιών

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 20345)

x Προστατευτική ενδυμασία

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 863).
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-02-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00 εγκρίθηκε την
2018-12-28 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και
πρανών
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση των λίθων για την κατασκευή λιθορριπών εδραζομένων επί γεωυφασμάτων σε υδραυλικά έργα
προστασίας κοίτης και πρανών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή -- Armourstone - Part 1: Specification

ΕΛΟΤ EN 13253

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
για χρήση σε έργα ελέγχου επιφανειακής διάβρωσης (προστασία ακτοπρανών,
επενδύσεις όχθεων) -- Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics
required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)

EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 10318-1 Γεωσυνθετικά - Μέρος 1: Οροι και ορισμοί -- Geosynthetics - Part :1 - Terms and
definitions
ΕΛΟΤ EN ISO 11058

3

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών υδατοπερατότητας κάθετα στην επιφάνεια, χωρίς φόρτιση -Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability
characteristics normal to the plane, without load.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1
Λιθορριπές (rip-rap)
Ως «λιθορριπές» εννοούνται όλα τα υλικά που προέρχονται από σκληρά πετρώματα σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1.
3.2
Γεωυφάσματα (GTX) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318-1, 2.2.1.1
Δισδιάστατα, διαπερατά, πολυμερή (φυσικά ή συνθετικά) προϊόντα τα οποία παράγονται από πολυμερικές
ίνες, που μπορεί να είναι μη υφασμένα, πλεκτά ή υφασμένα και χρησιμοποιούνται σε επαφή με το έδαφος
ή/και άλλα υλικά στα έργα γεωτεχνικού και πολιτικού μηχανικού.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά λιθορριπής
Τα υλικά λιθορριπής που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από Δήλωση
Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
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Τα υλικά αυτά θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την σχετική μελέτη και θα αναφέρονται σε
προϊόντα λατομείου από καθαρά, υγιή, σκληρά πετρώματα, γωνιώδη κατά την θραύση, ανθεκτικά σε
μηχανικές καταπονήσεις, στην επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών
(μη αποσαθρούμενα).
Το ειδικό βάρος των λίθων θα είναι το κατάλληλο ,σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, ώστε
σύμφωνα και με την μελέτη η λιθορριπή με την κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, μορφή και βάρος να
παρουσιάζει μετά την τοποθέτησή της κατά το δυνατόν λιγότερα κενά.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες που παρουσιάζουν τα όρια και τους περιορισμούς
κατηγοριοποίησης του υλικού και των επιμέρους κλασμάτων του για διάφορες συνήθεις διαβαθμίσεις και
αντίστοιχα βάρη.
Πίνακας 1 – Όρια και περιορισμοί για υλικά λιθορριπής
α/α

α
β

γ
δ
ε
στ

ζ

6

Κοκκομετρική
Διαβάθμιση
(Ποσοστά λίθων
διαφόρων
επιμέρους βαρών)
Μέγιστο βάρος λίθων
(kg)
Ελάχιστο βάρος
τουλάχιστον 25% των
λίθων (kg)
Ποσοστό 45% έως 75%
των λίθων πρέπει να
έχουν βάρος μεταξύ
(kg)
Ελάχιστο βάρος του
75% των λίθων (kg)
Ελάχιστο βάρος
τουλάχιστον 50% των
λίθων (kg)
Ελάχιστη διάσταση του
50% των λίθων (m)
Ποσοστό του
λιθοσυντρίμματος και
λεπτού υλικού (άμμου)
κατά βάρος του
συνολικού υλικού

Τύπος
και Πάχη στρώσεων λιθορριπής (m)
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
A
Β
Γ
Δ
Ε
0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

450

680

1.100

2.000

3.000

140

270

450

800

1.300

5 - 140

15-270

20-450

40-800

60-1.300

5

15

20

40

60

100

150

250

450

700

0,35

0,40

0,45

0,55

0,65

d 5%

d 5%

d 5%

d 5%

d 5%
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 2 – Ενδεικτικές διαβαθμίσεις υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1
Χονδρόκοκκο υλικό
[Coarse particles (CP)]

Ελαφροί ογκόλιθοι
[Light Mass (LM)]

Βαρείς ογκόλιθοι
[Heavy Mass (HM)]

45-125 mm

5-40 kg

300-1000 kg

63-180 mm

10-60 kg

1000-3000 kg

90-250 mm

40-200 kg

3000-6000 kg

45 –180 mm

60-300 kg

6000-10000 kg

90 –180 mm

15-300 kg

10000-15000 kg

π.χ. η κατηγορία 45-125
συμβολίζεται CP45-125

π.χ. η κατηγορία 5-40
συμβολίζεται LM5/40

π.χ. η κατηγορία 300-1000
συμβολίζεται HM300/1000

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει μετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές έρευνες κατάλληλο
λατομείο με υγιή και ανθεκτικά πετρώματα, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξόρυξη του υλικού στο λατομείο τόσο στην τεχνική
των εκρήξεων όσο και στην όλη διαδικασία της εξόρυξης για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διαβάθμιση του
υλικού.
Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό που προκύπτει είναι διαστάσεων μεγαλυτέρων των απαιτούμενων,
θα διενεργούνται μεταθραύσεις των ογκωδών τεμαχίων για εξασφάλιση της απαιτούμενης διαβάθμισης. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση υλικού που προέκυψε κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών
εξορύξεων εφ’ όσον αυτό δεν είναι σύμφωνο προς την προδιαγραφόμενη διαβάθμιση.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε τα υλικά λιθορριπής θα είναι απαλλαγμένα από λείες ή
αλλοιωμένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών) επιφάνειες, ανοικτές oπές, ρήγματα ή ρωγμές
που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων
πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της μεταφοράς και
τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή
μέσα στο νερό.
Η διαβάθμιση θα ελέγχεται με τυπικά φορτία υλικού λιθορριπής βάρους 5-15 ton (αναλόγως της
διαβάθμισης) με μετρήσεις ή / και οπτικά. Για διευκόλυνση της αξιολόγησης του προσκομιζομένου υλικού
(τόσο από την Επίβλεψη όσο και από τον Ανάδοχο) επί τόπου της θέσης φόρτωσης ή του έργου θα
διαμορφωθεί και θα παραμένει δείγμα αναφοράς βάρους 5-15 ton ανάλογα με την διαβάθμιση, το οποίο
κατόπιν προηγούμενης μέτρησης έχει βρεθεί ότι ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόμενη από την
σχετική μελέτη διαβάθμιση της λιθορριπής.
Η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων θα προσδιορίζεται με βάση τις οπτικά διαπιστούμενες αλλαγές
της διαβάθμισης σε σχέση προς το δείγμα αναφοράς.

4.2 Γεωυφάσματα
Τα γεωυφάσματα που ενσωματώνονται σε υδραυλικά έργα προστασίας κοίτης και πρανών από λιθορριπή
θα καλύπτουν, ως προς τα χαρακτηριστικά αντοχής, διαπερατότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο, τις
απαιτήσεις που καθορίζονται από την σχετική μελέτη.
Τα γεωυφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από Δήλωση
Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 και σύμφωνα με το
εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13253.
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Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη
προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Τα γεωυφάσματα κατά την μεταφορά, αποθήκευση και ενσωμάτωσή τους στο έργο θα προστατεύονται από
τυχόν μηχανικές ή χημικές επιδράσεις.

5

Μέθοδος κατασκευής

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης και τοποθέτηση του γεωυφάσματος
Η επιφάνεια επί της οποίας θα τοποθετηθεί το γεωύφασμα θα μορφωθεί, θα εξομαλυνθεί, θα καθαριστεί και
δεν θα έχει προεξοχές ή εξογκώματα με οξείες ακμές ή γωνίες που μπορεί να προκαλέσουν αποσχίσεις στο
γεωύφασμα κατά την διάρκεια των εργασιών εναπόθεσης του υλικού λιθορριπής.
Η τοποθέτηση του γεωυφάσματος θα γίνεται έτσι ώστε να ακολουθεί πλήρως το ανάγλυφο της επιφάνειας
έδρασης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί η σταθεροποίησή του με εφαρμογή στρώσης υλικού
λιθορριπής, τόσο στις θέσεις αγκύρωσης στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς, όσο και σποραδικά στην
τυχόν κεκλιμένη επιφάνεια.
Οι συνδέσεις των φύλλων του γεωυφάσματος άνευ συρραφής θα εξασφαλίζονται με επικάλυψη τουλάχιστον
1000 mm. Στην περίπτωση συρραφής των φύλλων του γεωυφάσματος η επικάλυψη (πλάτος συρραφής)
περιορίζεται στα 300 mm

>0,50 m
>0,50 m

AMMOXAΛΙΚΟ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Σχήμα 1 – Ενδεικτικές διατάξεις σταθεροποίησης - αγκύρωσης γεωυφάσματος

α) στο φρύδι του πρανούς

Σχήμα 2 - Επικάλυψη γεωυφάσματος

8

β) στον πόδα του πρανούς

Σχήμα 3 - Στρώση προστασίας για τοποθέτηση
μεγάλων ογκολίθων
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Σχήμα 4 - Ενδεικτική διάταξη επένδυσης πρανών αναχώματος με λιθορριπή στην χαμηλή ζώνη και
φυτικές γαίες στην υψηλή ζώνη

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2 Τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής
Η τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής θα γίνεται αναλόγως της διαβάθμισης, κατά τρόπο ώστε οι λίθοι
μεγαλύτερου βάρους να είναι κατανεμημένοι ομοιόμορφα επί της επιφάνειας διάστρωσης και οι λίθοι
μικρότερου βάρους να γεμίζουν τα κενά μεταξύ των μεγάλων λίθων. Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι
ανώμαλη και οι λίθοι καλά σφηνωμένοι μεταξύ τους. Η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα
αρχίζει από τον πόδα του πρανούς και θα συνεχίζει προς την στέψη.
Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή μετατόπισης του γεωυφάσματος κατά την τοποθέτηση
των λίθων. Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως (λίθοι μικρότερων διαστάσεων), οι υπόλοιποι λίθοι θα
τοποθετηθούν έτσι ώστε η μεγαλύτερη έδρα τους να εφάπτεται στην επιφάνεια του πρανούς ή του πυθμένα.
Η τοποθέτηση της λιθορριπής επί πρανών θα γίνεται σε ζώνες με μέγιστο ύψος 5,00 m.
Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η θραύση ή η
μικρορηγμάτωση των λίθων (επηρεάζουν σημαντικότατα την συμπεριφορά της λιθορριπής προστασίας).
Απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθησή τους προς τα κατώτερα
τμήματα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται εξ αρχής στην θέση της χρησιμοποίησής του με κατάλληλο
εξοπλισμό (π.χ. υδραυλικές αρπάγες).

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1 Λιθορριπή
Τα υλικά λιθορριπής, ως δομικά προϊόντα που υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και που οι δηλωθείσες
επιδόσεις τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης, στην παρούσα Προδιαγραφή και άλλες
ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, δύνανται να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω
δοκιμές και άλλες διαδικασίες πιστοποίησης. Ωστόσο η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εκτέλεση
πρόσθετων συγκεκριμένων δοκιμών σε κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ.
Βιβλιογραφική παραπομπή [24]) επί των προσκομισθέντων στο εργοτάξιο υλικών λιθορριπής.
Για να γίνει αποδεκτή η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα πρέπει να γίνει :
x

Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών ενσωματούμενων υλικών (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων
αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών, που ενδεχομένως έχει ζητήσει η Υπηρεσία).

x

Έλεγχος διαβάθμισης υλικών λιθορριπής.

x

Έλεγχος πάχους λιθορριπής: πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό πάχος
στρώσης που προβλέπεται από τη μελέτη. Το πάχος της στρώσης της λιθορριπής (εάν δεν
καθορίζεται από την μελέτη) θα ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
¾ Δεν θα είναι μικρότερο από την διάμετρο D100 ή την 1,5 . D50 της λιθορριπής (για όποια τιμή
είναι μεγαλύτερη).
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¾ Δεν θα είναι μικρότερο των 30 cm.
¾ Για τοποθέτηση της λιθορριπής κάτω από το νερό, το πάχος που προκύπτει από τις ανωτέρω
σχέσεις θα αυξάνεται κατά 50%.
x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.2 Γεωυφάσματα
Τα γεωυφάσματα, ως δομικά προϊόντα που υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και οι δηλωθείσες επιδόσεις
τους ανταποκρίνονται στις τυχόν απαιτήσεις της μελέτης, στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και άλλες
ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, δύνανται να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω
δοκιμές. Ωστόσο η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων συγκεκριμένων
δοκιμών σε κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή
[24]) επί των προσκομισθέντων στο εργοτάξιο γεωυφασμάτων.
α) Έλεγχος ενσωματούμενων υλικών.
x Ο έλεγχος των ενσωματούμενων γεωυφασμάτων αναφέρεται στις ιδιότητες αντοχής, διαπερατότητας
και ανθεκτικότητας (βλ. Πίνακα 3 παρούσας Προδιαγραφής). Επειδή η συγκεκριμένη εφαρμογή
(διάστρωση λιθορριπής) ενδέχεται κατασκευαστικά να απαιτεί χρόνο έκθεσης των γεωυφασμάτων
στην ακτινοβολία UV μεγαλύτερο της 1 ημέρας, ισχύουν ενδεικτικά τα αναφερόμενα παρακάτω (βλ.
Πίνακας 4), σχετικά με την πιθανή αλλοίωση του πρωτογενούς υλικού και την απομένουσα αντοχή
του.
x Όλα τα γεωυφάσματα θα ελέγχονται σύμφωνα με την δοκιμή επιταχυνόμενης αλλοίωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12224, εκτός εάν προβλέπεται άμεση επικάλυψή τους εντός 1 ημέρας. Η αντοχή που παραμένει
στο τέλος της δοκιμής αυτής καθορίζει και την διάρκεια επιτρεπόμενης έκθεσης του γεωυφάσματος
επί τόπου του έργου χωρίς επικάλυψη. Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί συνοψίζονται τα στοιχεία
μέγιστης αποδεκτής έκθεσης, αναλόγως της απαιτούμενης εφαρμογής.
Πίνακας 4: Μέγιστος Αποδεκτός Χρόνος Εκθεσης
Εφαρμογή

Απομένουσα Αντοχή

Μέγιστος χρόνος έκθεσης μετά
την τοποθέτηση

Εφαρμογές στις οποίες

>80%

1 μήνας

απαιτείται μακροχρόνια

60% έως 80%

2 εβδομάδες

αντοχή

<60%

1 ημέρα

Εφαρμογές στις οποίες δεν

>60%

1 μήνας

20% έως 60%

2 εβδομάδες

<20%

1 ημέρα

απαιτείται μακροχρόνια
αντοχή

x Εάν τα πιστοποιητικά δοκιμών που συνοδεύουν το γεωύφασμα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τέτοιων
δοκιμών, το υλικό δεν θα παραμένει εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την αφαίρεση της
προστατευτικής συσκευασίας του.
β) Έλεγχος επικαλύψεων και συρραφών των φύλλων γεωυφασμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παρούσα Προδιαγραφή. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του
γεωυφάσματος.
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Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εργασίες προστασίας κοίτης και πρανών με λιθορριπές επί γεωυφασμάτων επιμερίζονται στα ακόλουθα
αντικείμενα:
α.

Καθαρισμός, μόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας
εφαρμογής.

β.

Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και συρραφή γεωυφάσματος σε m2 επιφανείας εφαρμογής, χωρίς τις
επικαλύψεις.

γ.

Προμήθεια και τοποθέτηση της λιθορριπής σε (m3) κυβικά μέτρα πλήρως περαιωμένης λιθορριπής.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και επικάλυψης των γεωυφασμάτων,
καθώς και των λιθωδών υλικών επικάλυψης.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Για την επιμέτρηση της μεταφοράς των λιθορριπών έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Όροι υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Διακίνηση βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα.

x

Πιθανώς ροή νερού στον πόδα του υπό διαμόρφωση πρανούς.

x

Εργασία σε κεκλιμένες επιφάνειες.

x

Χρήση κοπτικών - συρραπτικών εργαλείων.

Α.2.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

13

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52338

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2018

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Βιβλιογραφία
[1]

ΕΛΟΤ EN 1097-1 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
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δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο νερό -- Geotextiles and geotextile-related
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ
1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ – ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ –
İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ (geotextiles) țĮȚ ȐȜȜȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ – İʌȚĲİȜȠȪȞ
ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ – ĳȓȜĲȡȠȣ – ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
(geosynthetics) (ĳȣıȚțȑȢ – ȝȘȤĮȞȚțȑȢ – ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ) ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȘ
ĲȠȣȢ ıĲĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȑȡȖĮ, İȐȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ.

2 ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13252

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ -- Geotextiles and
geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage
systems

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10320

īİȦȨĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȘȢ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ -- Geotextiles and geotextile-related products Identification on site

Ǽȁȅȉ EN 12224

īİȦȨĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȨĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ -- Geotextiles and geotextilerelated products - Determination of the resistance to weathering

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14030

īİȦȨĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȨĳȐıȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȚĮȜȠȖȚțȒȢ
įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȠȟȑĮ țĮȚ ĮȜțĮȜȚțȐ ȣȖȡȐ -Geotextiles and geotextile-related products - Screening test methodS for
determining the resistance to acid and alkaline liquids

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13438

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȨĳȐıȝĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȠȟİȓįȦıȘ -- Geotextiles and
geotextile-related products - Screening test method for determining the
resistance to oxidation

Ǽȁȅȉ EN ISO 9862

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ įȠțȚȝȓȦȞ -- Geosynthetics Sampling and preparation of test speciments

Ǽȁȅȉ EN ISO 12236

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ǻȠțȚȝȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (įȠțȚȝȒ CBR) -- Geosynthetics Static puncture test (CBR test)

Ǽȁȅȉ EN ISO 13433

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ǻȠțȚȝȒ ıİ įȣȞĮȝȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (įȠțȚȝȒ ʌĲȫıȘȢ țȫȞȠȣ) -Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)
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Ǽȁȅȉ EN ISO 12956

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ -- Geotextiles and geotextile-related
products - Determination of the characteristic opening size

Ǽȁȅȉ EN ISO 10319

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǻȠțȚȝȒ
width tensile test

Ǽȁȅȉ EN ISO 11058

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țȐșİĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȤȦȡȓȢ ĳȩȡĲȚıȘ -Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load

Ǽȁȅȉ EN ISO 10318-1

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ ȂȑȡȠȢ 1 - ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ -- Geosynthetics- Part 1 - Terms and
definitions

İĳİȜțȣıȝȠȪ ʌȜĮĲȚȐȢ ȜȦȡȓįĮȢ -- Geotextiles - Wide-

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-03-06-00 ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȝİ ȖİȦıuȞșİĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ -- Surface drainage with
geosynthetics

3 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ȠȡȚıȝȠȓ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1 țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ :
3.1 īİȦıȣȞșİĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ (GSY), Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1
īİȞȚțȩȢ ȩȡȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȚıĲȫıİȢ ĲȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ
Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȐ Ȓ ĳȣıȚțȐ ʌȠȜȣȝİȡȒ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȦȞ įȠȝȫȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȑȢ Ȓ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞİȢ ȓȞİȢ
(ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ, ȖİȦʌȜȑȖȝĮĲĮ, ȖİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ, ȖİȦįȓțĲȣĮ, ȖİȦĮĳȡȠȓ, țȜʌ).

3.2 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ (GTX) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.1
ǻȚıįȚȐıĲĮĲĮ, įȚĮʌİȡĮĲȐ, ʌȠȜȣȝİȡȒ (ĳȣıȚțȐ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ) ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣȝİȡȚțȑȢ
ȓȞİȢ, ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȘ ȣĳĮıȝȑȞĮ, ʌȜİțĲȐ Ȓ ȣĳĮıȝȑȞĮ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: īȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ įȚįȚȐıĲĮĲĮ ʌȠȜȣȝİȡȒ
įȚĮʌİȡĮĲȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ țȠȞĲȑȢ Ȓ ĮĲȑȡȝȠȞİȢ ʌȠȜȣȝİȡȚțȑȢ ȓȞİȢ, ȝȘ ȣĳĮıȝȑȞĮ, ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȒ įȚĮıȪȞįİıȘ (ȕİȜȠȞȦĲȐ), Ȓ
șİȡȝȠıȣȖțȠȜȠȪȝİȞĮ, Ȓ ȝİ ȤȘȝȚțȒ įȚĮıȪȞįİıȘ.

3.3 ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȞĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ (GTȇ) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.2
ǻȚıįȚȐıĲĮĲĮ, įȚĮʌİȡĮĲȐ, ʌȠȜȣȝİȡȒ (ĳȣıȚțȐ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ) ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ
ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, țĮȚ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ȖȚĮ ĲĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ
3.4 īİȦıȪȞșİĲĮ (GCO) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ǿSȅ 10318-1, 2.2.1.4
BȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ıȪȞșİĲȠ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ıȣȞįȣĮıȝȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȞȩȢ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȠȪ ȣȜȚțoȪ ȝİĲĮȟȪ
ĲȦȞ ıȣȞȚıĲȦıȫȞ ĲȠȣ
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1

1

3

2

2

4

4

3



ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)


1:

ȳɸʘʍʐʆɽɸʏɿʃʊɉʄɿʃʊ

2:

Ȱɶʘɶʊʎɲʋʉʍʏʌɳɶɶɿʍɻʎ

3:

Ɍʐʍɿʃʊʐʄɿʃʊʍʏʌɳɶɶɿʍɻʎ

4:

Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆɸɷɳʔʉʐʎ

ɇʖ.1.Ƀʌɽʉɶʘʆɿʃʊȳʌɲʅʅɿʃʊɇʏʌɲɶɶɿʍʏɼʌɿʉ
(LinearDrain)

1:

ȳɸʘʍʐʆɽɸʏɿʃʊɉʄɿʃʊ

2:

Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻʌʉɼʎ(o)

3:

Ȱɶʘɶʊʎɲʋʉʍʏʌɳɶɶɿʍɻʎ

4:

Ɍʐʍɿʃʊɹɷɲʔʉʎ



ɇʖ.2.Ⱦʐʃʄɿʃʊʔʀʄʏʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʍʘʄɻʆʘʏʙʆ
ɲʋʉʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃʙʆɲɶʘɶʙʆ(Circular
filteringmattoprotectdrainpipes).

4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıμĮĲĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ĳȓȜĲȡȠ (filtration) țĮȚ įȚĮȤȦȡȓȗȠȣȞ (separation) ĲĮ
įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĳȣıȚțȩ Ȓ ĲİȤȞȘĲȩ ȑįĮĳȠȢ (İʌȓȤȦıȘ). ȈȪȝĳȦȞĮ
țĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ȝİȜȑĲȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıȠȣȞ (İȞ ȝȑȡİȚ Ȓ ıȣȞȠȜȚțȐ) ĲĮ ʌȠȜȣȕȐșμȚĮ
ĳȓȜĲȡĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μȠȞȠȕȐșμȚĮ. ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13252.
4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ǺĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȣ İʌȚĲİȜİȓ ĲȚȢ țȪȡȚİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ – ĳȓȜĲȡȠȣ ıİ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ, İȓȞĮȚ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ
ȕȡȩȤȦȞ (characteristic opening size) ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıİ ȝȘȤĮȞȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ.
ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıİ ȝȘȤĮȞȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȡȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ) ĲĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ:
x

ȉȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ ʌȜĮĲȚȐȢ ȜȦȡȓįĮȢ (wide width tensile strength).

x

ȉȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıĲĮĲȚțȒȢ įȚİȓıįȣıȘȢ țȐșİĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ (CBR).

x

ȉȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮȝȚțȒ įȚİȓıįȣıȘ Įʌȩ ʌĲȫıȘ țȫȞȠȣ.

ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ,
ıȘȝĮȞĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮʌȠĲİȜİȓ İʌȓıȘȢ Ș ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ.
Ǿ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ țĮȚ ȤȘȝȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȜȚțȠȪ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
x

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȝȚțȡȠȕȚĮțȑȢ įȡȐıİȚȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12225).

x

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȣįȡȩȜȣıȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12447).

x

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȤȘȝȚțȒ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȣȖȡȫȞ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14030).
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x

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13438).

x

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ǿSO 12224)

Ǽȁȅȉ

ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ (durability) ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ʌȠȜȣȝİȡȑȢ) ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ ıİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
țĮȚ ȋȘȝȚțȑȢ ǼʌȚįȡȐıİȚȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ.
ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǲțșİıȘ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ (weathering)Į
«İıȦĲİȡȚțȒ» ȊįȡȩȜȣıȘ
(internal hydrolysis)

ȂȚțȡȠȕȚĮțȑȢ įȡȐıİȚȢ

PET

PE

PA

PVA

AR

Ǽȁȅȉ EN 12224

9

9

9

9

9

9

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14030
Ǽȁȅȉ EN ISO 13438
ȂȑșȠįȠȢ ǹ
Ǽȁȅȉ EN ISO 13438
ȂȑșȠįȠȢ Ǻ
Ǽȁȅȉ EN ISO 13438
ȂȑșȠįȠȢ ī
Ǽȁȅȉ EN 12225

Ȗ

9

Ǽȁȅȉ EN 12447

ȋȘȝȚțȒ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ȣȖȡȫȞ

ȕ

PP

Ǽȁȅȉ EN 12447

ȊįȡȩȜȣıȘ (hydrolysis
resistance)

ȅȟİȓįȦıȘ

ȆȡȩĲȣʌĮ
ǻȠțȚȝȒȢ

9
9

9

9

9

9

9
9

9

9
9

9
9

9

9

9

9

9

Į

įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ İȞĲȩȢ ĲȘȢ 1ȘȢ ȘȝȑȡĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣ.

ȕ

įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌĮȡȐ ȝȩȞȠ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

Ȗ

PP: ȆȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ
PET: ȆȠȜȣİıĲȑȡĮȢ
PE: ȆȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ
PA: ȆȠȜȣĮȝȓįȚȠ
PVA: ȆȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒ ĮȜțȠȩȜȘ
AR: ǹȡĮȝȓįȚȠ

9

4.3 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ İȣȡȦʌĮȧțȩ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13252
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5 ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
5.1 īİȞȚțȐ
Į. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȑțșİıȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ıțĮȡȓĳȘȝĮ țȠʌȒȢ-İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ
(țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ). ȈĲȘȞ ȑțșİıȘ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ
ȝȑșȠįȠȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ İʌȚĳȩȡĲȚıȘȢ, ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ ț.Ȝʌ. ȝȑıĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ.
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ȕ. Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȜȑȖȤİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȢ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ĲȘ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȦȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
Ȗ. ǺĮıȚțȒ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș İȟĮțȡȓȕȦıȘ ȩĲȚ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȣȜȚțȩ Ȓ ĮȣĲȩ ʌȠȣ İȖțȡȓșȘțİ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ ȡȠȜȐ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ʌȚȞĮțȓįĮ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ ISO 10320)
ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
x

ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ/ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ.

x

ȉȠ İȝʌȠȡȚțȩ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

x

ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

x

ȉȠ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ıİ kg.

x

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ (ʌȜȐĲȠȢ, ȝȒțȠȢ).

x

ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ.

x

ȉȠ ȕĮıȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ (Ȝ.Ȥ. ʌȠȜȣȝİȡȑȢ).

x

Ǿ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318

x

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ țȦįȚțȠȪ (roll number).

x

ȉȘȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/11

ǼʌȓıȘȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ ISO 10320 ĮȞİȟȓĲȘȜȘ ıȒȝĮȞıȘ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ,
İȪțȠȜĮ ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ ĮȞȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ȑȦȢ 5,00 m ȝİ ĲȘȞ İȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.
Ǿ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ (ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ)
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İȣȤİȡȒ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ İțĲİȜİıșİȚıȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ/ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ
șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ İȝĳĮȞȒ ıȘȝİȓĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Ȓ ʌİȡȚȕȜȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ
ȩȡȦȞ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȅȚ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ ȝİ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȠȝĮȜȑȢ, ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠİȟȠȤȑȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İȟȐȡıİȚȢ ț.Ȝʌ. ȑĲıȚ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȘȤĮȞȚțȒ
țĮĲĮʌȩȞȘıȘ Ȓ ĳșȠȡȐ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ıȪȡİĲĮȚ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȒ ĲȠȣ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ĲȠ
ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ ȜİȓȠ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ Įʌȩ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȟȐȡıİȚȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ıĲȡȦĲȩ, ȤĮȜĮȡȩ (ȤȦȡȓȢ ȑȞĲĮıȘ) ĮȜȜȐ
ȤȦȡȓȢ ȝİȖȐȜİȢ ȡȣĲȚįȫıİȚȢ.
ǹȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȑȜİȣıȘ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ʌȐȞȦ
ıĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳșȠȡȫȞ. ǼȞįİȤȠȝȑȞȦȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ ȝİ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ ȝİ ȤȡȒıȘ
ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ Ƞ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İʌȓ ȒįȘ
įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 cm. Ǿ ĮȡȤȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ (ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ) ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ȝİ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ İʌ’ İȣșİȓĮȢ (ȤȦȡȓȢ İȜȚȖȝȠȪȢ).
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ıȤȚıĲİȓ Ȓ ĲȡȣʌȒıİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌȓȤȦıȘȢ ȝİ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ, șĮ
ĮʌȠțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȩȜȘ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș ĮıĲȠȤȓĮ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȞȑȠ ĲİȝȐȤȚȠ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ıȣȡȡȐȕİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ.
ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm țĮȚ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3 ǼʌȑȞįȣıȘ ȖȡĮȝȝȚțȫȞ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ
x

ȉȠ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĳȓȜĲȡȠȣ ĲȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ șĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ İȟ
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ (ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĲĮȤİȓĮ
ȑȝĳȡĮȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȤȡȒıĲİȣıȘ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ). ȉĮ ʌȡĮȞȒ ĲȘȢ
ĲȐĳȡȠȣ ĲȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȠȝĮȜȐ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İȟȐȡıİȚȢ.

x

ȉȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȜȒ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȤȦȡȓȢ țİȞȐ Ȓ ʌĲȣȤȑȢ.

x

ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȓĲİ ȝİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲȐ 30 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ (țĮĲȐ
ȝȒțȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ), İȓĲİ ȝİ ıȣȡȡĮĳȒ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ
Įʌȩ 30 cm Ș İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ ȝİ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ.

5.4 ǹʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ – įȚįȚȐıĲĮĲĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ıİ įȚįȚȐıĲĮĲĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ) ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-03-06-00,
«ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȝİ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ».
x

ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ - ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ İȞȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ 30 cm ĲȩıȠ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȩıȠ țĮȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ.

x

ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ȝİ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ) șĮ
İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 cm.

x

ȅȚ ȝĮĲȓıİȚȢ (İȞȫıİȚȢ) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĲȠ ĮȞȐȞĲȘ ĳȪȜȜȠ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ĮȝȑıȦȢ țĮĲȐȞĲȘ
țĮĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm.

5.5 ǹȜȜȠȓȦıȘ ȣȜȚțȠȪ - ǹȞȠȤȒ
x

ǵȜĮ ĲĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ įȠțȚȝȒ İʌȚĲĮȤȣȞȩȝİȞȘȢ ĮȜȜȠȓȦıȘȢ țĮĲȐ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12224, İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȐȝİıȘ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ȝȚĮȢ ȘȝȑȡĮȢ. Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ʌȠȣ
ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȠțȚȝȒȢ ĮȣĲȒȢ țĮșȠȡȓȗİȚ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘȢ ȑțșİıȘȢ ĲȠȣ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȤȦȡȓȢ İʌȚțȐȜȣȥȘ. ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȝȑȖȚıĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ ȑțșİıȘȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 3: ȂȑȖȚıĲȠȢ ǹʌȠįİțĲȩȢ ȋȡȩȞȠȢ ǼțșİıȘȢ
ǼĳĮȡȝȠȖȒ

ǹʌȠȝȑȞȠȣıĮ ǹȞĲȠȤȒ

ȂȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȑțșİıȘȢ ȝİĲȐ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ

>80%

1 ȝȒȞĮȢ

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ

60% ȑȦȢ 80%

2 İȕįȠȝȐįİȢ

ĮȞĲȠȤȒ

<60%

1 ȘȝȑȡĮ

ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ

>60%

1 ȝȒȞĮȢ

20% ȑȦȢ 60%

2 İȕįȠȝȐįİȢ

<20%

1 ȘȝȑȡĮ

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ
ĮȞĲȠȤȒ
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ǼȐȞ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȠțȚȝȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȑĲȠȚȦȞ
įȠțȚȝȫȞ, ĲȠ ȣȜȚțȩ įİȞ șĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ İțĲİșİȚȝȑȞȠ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȝȚĮȢ ȘȝȑȡĮȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣ.

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ȠȚ įȘȜȦșİȓıİȢ İʌȚįȩıİȚȢ ĲȠȣȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĲȚȢ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ
ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13252, ȠȚ įȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ įȪȠ įİȚȖȝȐĲȦȞ (ǹ țĮȚ Ǻ) ʌȠȣ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȡȠȜȐ. Ǿ
įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9862.
īȚĮ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ țĮȚ ȤȘȝȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, țȠʌȒ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıĲİȡȑȦıȘ, İʌȚțȐȜȣȥȘ Ȓ ȡĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ Ȓ țĮȜȣʌĲȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ), ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȠȚ ĲȠʌȚțȑȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ.

x

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĮțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.

x

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȦȞ ȣįȐĲȦȞ.

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

A.1

īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ǻȚĮțȓȞȘıȘ ȡȠȜȫȞ ȝİ ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ (ȠȖțȫįȘ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ, ĮȡțİĲȐ ȕĮȡİȚȐ)

x

ǼțĲȪȜȚȟȘ ȡȠȜȫȞ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ (Ȝ.Ȥ. ȝİ İȚįȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ İʌȓ ĳȠȡĲȦĲȠȪ)

x

ȋȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ țȠʌȒȢ țĮȚ ıȣȡȡĮĳȒȢ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ.

x

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȞĲȩȢ ȤĮȞįȐțȦȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ȖȡĮȝȝȚțȫȞ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ).

ȅ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ. ȀĮȞȑȞĮ ȐĲȠȝȠ
ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İʌĮȡțȒ țĮșȠįȒȖȘıȘ țĮȚ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ ȞĮ ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ
ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ Ȓ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ įİȞ șĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ.

A.2.2 ȂȑĲȡĮ
ȉȠ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ)
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ țȡȐȞȠȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ȣȜȚțȫȞ ıĲȚȢ ĲȐĳȡȠȣȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ.
ȉȣȤȩȞ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ ĲİȝȐȤȚĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ (ȡİĲȐȜȚĮ) țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ/ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ șȑıİȚȢ.
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ISO 20345
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-03-01-00
[2] Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-03-00
graded aggregates

ȈĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ ȝİ įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ.- Drains with perforated pipes

ĭȓȜĲȡĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ ȝİ įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞĮ ĮįȡĮȞȒ – Drains filters with

[3] Ǽȁȅȉ EN 12226 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - īİȞȚțȑȢ įȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ įȠțȚȝȑȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ. - Geotextiles and geotextile-related products General tests for evaluation following durability testing.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[4] Ǽȁȅȉ EN ISO 12958 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ - Geotextiles and geotextile products - Determination
of water flow capacity in their plane
[5] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13251
īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
ıİ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ ȑȡȖĮ, șİȝİȜȚȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ -- Geotextiles and geotextile related products –
Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
[6] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13253
īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
ıİ ȑȡȖĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (İʌȑȞįȣıȘ įȚȦȡȪȖȦȞ țĮȚ ʌȡĮȞȫȞ) –Geotextiles and geotextile
related products –Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank
revilement)
[7] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13256
īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıțĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ -- Geotextiles and geotextiles –related products –
Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures.
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Surface drainage by means of geocomposites
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-03-06-00:2017.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-03-06-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.
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ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȝİ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ȝİ ĮȞȐȖțİȢ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩʌȠȣ Ș ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȑıȦ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ (geocomposites). Ǿ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌĮȡĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲĮ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ.

2 ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13252

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ -- Geotextiles and
geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13256

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ -Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the
construction of tunnels and underground structures

Ǽȁȅȉ EN ISO 12236

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ǻȠțȚȝȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (įȠțȚȝȒ CBR) -- Geosynthetics - Static
puncture test (CBR test)

Ǽȁȅȉ EN ISO 13433

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ǻȠțȚȝȒ ıİ įȣȞĮȝȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (įȠțȚȝȒ ʌĲȫıȘȢ țȫȞȠȣ) -Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)

Eȁȅȉ Ǽȃ ISO 9864

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ȝȐȗĮȢ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ -Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of
geotextiles and geotextile-related products

Ǽȁȅȉ EN ISO 10722

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ įȠțȚȝȒȢ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ĳșȠȡȐȢ ȣʌȩ
İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ ĳȩȡĲȚıȘ - ĭșȠȡȐ Įʌȩ țȠțțȫįȘ ȣȜȚțȐ -- Geosynthetics - Index
test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading Damage caused by granular material

Ǽȁȅȉ EN ISO 12956

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ -- Geotextiles and geotextile-related
products - Determination of the characteristic opening size

Ǽȁȅȉ EN ISO 11058

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țȐșİĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȤȦȡȓȢ ĳȩȡĲȚıȘ -Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability
characteristics normal to the plane, without load
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Ǽȁȅȉ EN ISO 12958

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ -- Geotextiles and geotextile-related products Determination of water flow capacity in their plane

Ǽȁȅȉ EN ISO 10319

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǻȠțȚȝȒ İĳİȜțȣıȝȠȪ ʌȜĮĲȚȐȢ ȜȦȡȓįĮȢ -- Geotextiles - Wide-width
tensile test

Ǽȁȅȉ EN 12224

īİȦȨĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȨĳȐıȝĮĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ -- Geotextiles and geotextile-related
products - Determination of the resistance to weathering

Ǽȁȅȉ EN ISO 25619.01 īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ - ȂȑȡȠȢ 1: ǿįȚȩĲȘĲİȢ
İȡʌȣıȝȠȪ ıİ șȜȓȥȘ -- Geosynthetics - Determination of compression behaviour Part 1: Compressive creep properties.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ȠȡȚıȝȠȓ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1 țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ:
3.1 īİȦıȣȞșİĲȚțȐ ȆȡȠȧȩȞĲĮ (GSY), Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1
īİȞȚțȩȢ ȩȡȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȚıĲȫıİȢ ĲȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ
Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȐ Ȓ ĳȣıȚțȐ ʌȠȜȣȝİȡȒ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȦȞ įȠȝȫȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȑȢ Ȓ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞİȢ ȓȞİȢ
(ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ, ȖİȦʌȜȑȖȝĮĲĮ, ȖİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ, ȖİȦįȓțĲȣĮ, ȖİȦĮĳȡȠȓ, țȜʌ).

3.2 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ (GTX) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.1
ǻȚıįȚȐıĲĮĲĮ, įȚĮʌİȡĮĲȐ, ʌȠȜȣȝİȡȒ (ĳȣıȚțȐ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ) ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣȝİȡȚțȑȢ
ȓȞİȢ, ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȘ ȣĳĮıȝȑȞĮ, ʌȜİțĲȐ Ȓ ȣĳĮıȝȑȞĮ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: īȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ įȚįȚȐıĲĮĲĮ ʌȠȜȣȝİȡȒ
įȚĮʌİȡĮĲȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ țȠȞĲȑȢ Ȓ ĮĲȑȡȝȠȞİȢ ʌȠȜȣȝİȡȚțȑȢ ȓȞİȢ, ȝȘ ȣĳĮıȝȑȞĮ, ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȒ įȚĮıȪȞįİıȘ (ȕİȜȠȞȦĲȐ), Ȓ
șİȡȝȠıȣȖțȠȜȠȪȝİȞĮ, Ȓ ȝİ ȤȘȝȚțȒ įȚĮıȪȞįİıȘ.

3.3 ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȞĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ (GTȇ) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.2
ǻȚıįȚȐıĲĮĲĮ, įȚĮʌİȡĮĲȐ, ʌȠȜȣȝİȡȒ (ĳȣıȚțȐ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ) ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ
ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, țĮȚ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ȖȚĮ ĲĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ.
3.4 īİȦıȪȞșİĲĮ (GCO) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ǿSȅ 10318-1, 2.2.1.4
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ıȪȞșİĲĮ ȣȜȚțȐ, ȝİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȞȩȢ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȠȪ ȣȜȚțoȪ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ıȣȞȚıĲȦıȫȞ ĲȠȣȢ.

4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1 īİȞȚțȐ
-

6

ȉȠ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ıĲȚȕȐįİȢ (ȝȓĮ Ȓ įȪȠ) Įʌȩ ȖİȦȪĳĮıȝĮ
(ıȣȞȒșȦȢ ȝȘ ȣĳĮȞĲȩ) țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ ȑȞĮȞ ʌȣȡȒȞĮ ȝİ ȣȥȘȜȒ
ʌĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ, įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ ȝİ ʌȜȑȖȝĮ Ȓ țȣȥȑȜİȢ Ȓ țĮȞȐȜȚĮ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ HDPE Ȓ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ PP Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȠȜȣȝİȡȑȢ
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ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

4.2 ǼĳĮȡȝȠȖȒ
ȉĮ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ İʌȓʌİįĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲȩıȠ ıİ
ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȩıȠ țĮȚ ıİ țİțȜȚȝȑȞİȢ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȣʌȩȖİȚȦȞ įȠȝȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ
(ʌ.Ȥ. ĳȡȐȖȝĮĲĮ, ıȒȡĮȖȖİȢ), țĮȚ ȑȡȖȦȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ĲĮĳȒȢ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ȋ.Ȋ.ȉ.ǹ / ȋ.ǹ.ǻ.ǹ, ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮȣĲȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İț ʌĮȡĮȜȜȒȜȠȣ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȣȤȩȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ..

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

3

2

1:

ȳɸʘʍʑʆɽɸʏʉʔʑʄʄʉ

2:

Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻʌʉɼʎ(o)

3:

ɇʏʌʙʍɻɇʏʌɳɶɶɿʍɻʎ(ʔʐʍɿʃʊʐʄɿʃʊ)

4:

Ɍʐʍɿʃʊɹɷɲʔʉʎ

4

ɇʖ.1.ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃʊɇʏʌɲɶɶɿʍʏɼʌɿʉ(Drainagemat)

4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ ıĲȚȢ İʌȓ
ȝȑȡȠȣȢ ıȣȞȚıĲȫıİȢ, įȘȜĮįȒ ıĲĮ ȖİȦĳȣĳȐıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ıĲȚȕȐįȦȞ (ȑȞĮ Ȓ įȪȠ), ıĲȠȞ ʌȜĮıĲȚțȩ
ʌȣȡȒȞĮ țĮȚ ıĲĮ ĲİȜȚțȐ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ.

4.4 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȒįȘ
ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ İʌȓ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ, șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ (ȕȜ. țİĳ. 2).
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ:
-

ĬĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĳȓȜĲȡȠȣ, įȘȜĮįȒ șĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İȚıȡȠȒ
ıȦȝĮĲȚįȓȦȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠȞ ʌȣȡȒȞĮ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ȝȑȖİșȠȢ ʌȩȡȦȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȚȞȩȝİȞȠ
ʌȡȠȢ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ
ȝİȜİĲȘĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĳȓȜĲȡȦȞ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12956).

-

ĬĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 11058).

-

ĬĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ İʌĮȡțȒ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȠȟȑĮ, ĮȜțȐȜȚĮ, ȕĮțĲȘȡȓįȚĮ ț.Ȝʌ. (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14030)

4.5 ȆȜĮıĲȚțȩȢ ȆȣȡȒȞĮȢ īİȦıȪȞșİĲȠȣ ĭȪȜȜȠȣ
ȅ ʌȜĮıĲȚțȩȢ ʌȣȡȒȞĮȢ (ʌȜȑȖȝĮ, țĮȞȐȜȚĮ, țȣȥİȜȠİȚįȒȢ įȠȝȒ țȜʌ) șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ HDPE, ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ PP Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȠȜȣȝİȡȑȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
7
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İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȑȞĮȞĲȚ ıȪȞșȜȚȥȘȢ ȣʌȩ ȣȥȘȜȩ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĳȠȡĲȓȠ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ, țĮȚ ȞĮ
įȚĮĲȘȡİȓ ʌĮȡĮȝȑȞȠȞ ʌȐȤȠȢ ȣʌȩ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ʌȓİıȘ 2kPa, 50kPa Ȓ/țĮȚ 200kPa, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9863 (Parts 1-2).

4.6 īİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, șĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ
ıĲȚȢ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ șȡĮȪİĲĮȚ Ƞ ʌȣȡȒȞĮȢ ĲȠȣ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ǼʌĮȡțȠȪȢ ʌĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ, (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ), ȣʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ ȕĮșȝȓįİȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȓİıȘȢ (ʌ.Ȥ. 20 kPa, 50 kPa, 100 kPa,
200 kPa, 400 kPa Ȓ/țĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ) ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Eȁȅȉ Ǽȃ ǿSO 12958.

-

ǼʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıȪȞșȜȚȥȘ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌĮȡĮȝȑȞȠȞ ʌȐȤȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Eȁȅȉ Ǽȃ ISO 9863-1,2.

-

ǼʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ țĮȚ İʌĮȡțȒ ʌĮȡĮȝȠȡĳȦıȚȝȩĲȘĲĮ, İȜİȖȤȩȝİȞİȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌİȞȑȡȖİȚĮ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ (țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10319).

5 ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
5.1 īİȞȚțȐ
Į. ȅ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İįȐĳȠȣȢ), ĲȚȢ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞİȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȕ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
-

ȁİʌĲȠȝİȡȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

-

ȈȒȝĮȞıȘ CE ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/11. Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ
İȜȑȖȤİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȢ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıĲȘ
ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıĲȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ Ȓ țĮȚ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȦȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

-

ȅįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ĲȘȞ țȠʌȒ, ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ, ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

-

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

-

ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001 Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ.

ȉĮ ȡȠȜȐ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ʌȚȞĮțȓįĮ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ ISO 10320) ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
x

ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ/ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ (țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ).

x

ȉȠ İȝʌȠȡȚțȩ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

x

ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

x

ȉȠ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ıİ kg.

x

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ (ʌȜȐĲȠȢ, ȝȒțȠȢ).
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x

ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ.

x

ȉȠ ȕĮıȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ (Ȝ.Ȥ. ʌȠȜȣȝİȡȑȢ).

x

Ǿ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318.

x

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ țȦįȚțȠȪ (roll number).

ǼʌȓıȘȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ ĮȣĲȩ ĮȞİȟȓĲȘȜȘ ıȒȝĮȞıȘ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ, İȪțȠȜĮ
ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ ĮȞȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ȑȦȢ 5,00 m ȝİ ĲȘȞ İȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȗ. ȉĮ ȡȠȜȐ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ĲȣȜȚȖȝȑȞĮ ȝİ ĮįȚĮĳĮȞȒ
ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ ıİ ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠıĲȠȪȞ țĮțȫıİȚȢ.
į. ȉĮ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ȡȠȜȐ
ʌİȡȚĲȣȜȚȖȝȑȞĮ ȝİ ĮįȚĮĳĮȞȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ, Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ
ĲȠȣȢ.
Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȝȓĮ șȑıȘ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȫșȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ıİ țĮȝȓĮ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıȪȡȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ ȚȜȣȫįİȢ ȑįĮĳȠȢ (ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
ȝİȝȕȡȐȞȘȢ) Ȓ ıİ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȝİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲİȢ ȜȓșȠȣȢ.
ȉĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞĮ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ĮȣșȘȝİȡȩȞ. īİȞȚțȫȢ
įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ įȪȠ ȘȝȑȡİȢ, İțĲȩȢ İȐȞ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȩĲȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲİșİȓ ıĲȠȞ ȒȜȚȠ ȖȚĮ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 4 ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-03-03:2017 Ȓ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ ʌȓȞĮțĮȢ ıĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ2 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13252.
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȝȑĲȡĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲĮ
ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ ȞĮ ȝȘȞ įȑȤȠȞĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȪįĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ȝİ ȜİʌĲȩțȠțțȠ
İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ.

5.2 ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ – İʌȚțȜȚȞȫȞ)
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ȑȤİȚ
İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ Įʌȩ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ ȩʌȦȢ ȡȓȗİȢ, ȕȡĮȤȫįİȚȢ İȟȐȡıİȚȢ ț.Ȝʌ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣȢ ıİ İʌȚțȜȚȞİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ĲȡȚȕȒ ȝİĲĮȟȪ İįȐĳȠȣȢ
țĮȚ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ ȠȜȓıșȘıȘȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓȝİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
Ǿ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȝİ İįĮĳȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠ ȣȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȞĮ ʌĮĲȠȪȞ İʌȓ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ʌȠĲȑ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȠȣ, ĲȠ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȝİșȩįȠȣȢ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȕȜĮȕȫȞ
(ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȜĮıĲȚțȩ ʌȣȡȒȞĮ Ȓ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. ȝİ ıȣȡȡĮĳȒ ʌȡȠıșȑĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ȝİ ȤȡȒıȘ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ)
ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȣȤȩȞ İȓıȠįȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣȡȒȞĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ țĮĲȐ
ȝȒțȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ, ȝİȖȑșȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȤȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ
Įʌȩ 30cm. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İʌȚțȜȚȞȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠ ĮȞȐȞĲȘ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ĮȝȑıȦȢ
țĮĲȐȞĲȘ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ıȤȚıĲİȓ Ȓ ĲȡȣʌȒıİȚ, șĮ İʌȚıțİȣȐȗİĲĮȚ Ȓ șĮ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȑțĲĮıȘ. Ǿ İʌȚıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲİȝȐȤȚȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȪʌȠ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ ĲȘ ȕȜȐȕȘ țĮȚ șĮ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ
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ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡȣĳȑȢ ĲȘȢ ȕȜĮȕİȓıĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, țĮĲȐ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ȝİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȤȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ
ĲȦȞ 30cm.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ, İțĲȩȢ
ĮȞ įİȞ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘ ȡȠȒ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ȞĮ
ȣʌȑȡțİȚĲĮȚ ĲȠȣ țĮĲȐȞĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȦȢ Ș ıĲȡȫıȘ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȝİ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ
țĮĲȐȞĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.

5.3 ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ ȖİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ įȠȝȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ Ȓ ȝİ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ʌĮȡİȚȑȢ İțıțĮĳȫȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȜȒ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȘȞ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ıĲȡȫıȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘ).
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȟȪȜȚȞĮ Ȓ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ȣʌȠıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮȡĳȚȐ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȉĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ șĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ ȝİ ĲȘȞ ȐȞȠįȠ ĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ.
Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ, țĮĲȐ ʌȡȠĲȓȝȘıȘ țȠțțȫįȘ,
ĮʌȠțȜİȚȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȣȥȘȜȒȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ȚȜȪȢ, ȐȡȖȚȜȠȢ) ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02. Ǿ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲȣʌȐįȦȞ Ȓ İȜĮĳȡȠȪ įȠȞȘĲȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ įȑȠȣıĮ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘȝȚȫȞ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ıĲȚȕȐįĮ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȘȞ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ.

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ȉĮ ȖİȦıȪȞșİĲĮ ĳȪȜȜĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȘȜȦșİȓıİȢ İʌȚįȩıİȚȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĲȚȢ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ. ȍıĲȩıȠ, Ș ȊʌȘȡİıȓĮ, ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȝȓĮȢ Ȓ
ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ İț ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚȝȫȞ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ
(ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [1]) İʌȓ įİȚȖȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠȝȚȗȠȝȑȞȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ ıȣȞȚıĲȦıȫȞ ĲȠȣȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ.

6.1 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ
-

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12956)

-

ȊįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ țȐșİĲĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 11058)

-

ȂȑȖȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ / İʌȚȝȒțȣȞıȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10319)

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (CBR) (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12236)

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮȝȚțȒ įȚİȓıįȣıȘ țȫȞȠȣ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13433)

-

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ İʌȓįȡĮıȘ țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14030).
ȂȐȗĮ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 9864)

-

(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12224) țĮȚ ȕȚȠȤȘȝȚțȫȞ įȡȐıİȦȞ

6.2 ȆȜĮıĲȚțȩȢ ʌȣȡȒȞĮȢ ȖİȦıȪȞșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
-

ǼȓįȠȢ ʌȠȜȣȝİȡȠȪȢ (ʌ.Ȥ. HDPE)

-

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9864).

-

ȆȐȤȠȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 2kPa, 50 kPa Ȓ/țĮȚ țĮȚ 200kPa (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9863-1,2).
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.3 īİȦıȪȞșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
-

ȆĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12958).

-

ȊįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ țȐșİĲĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 11058).

-

ȂȑȖȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10319).

-

ǼʌȚȝȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10319).

-

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ (durability) (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13252).

-

ǿįȚȩĲȘĲİȢ İȡʌȣıȝȠȪ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȣȝʌȓİıȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 25619-1).

-

ȂȘȤĮȞȚțȒ ĳșȠȡȐ ȣʌȩ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ ĳȩȡĲȚıȘ – ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ ISO 10722).

6.4 ǲȜİȖȤȠȚ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ıȪȞįİıȘȢ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ țĮȚ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ Ȓ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, ĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȣȤȩȞ ȪʌĮȡȟȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȣįȐĲȦȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȦȞ
ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (Ș ȪʌĮȡȟȒ ĲȠȣȢ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ).

-

ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ: ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ
Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ.

ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȝİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ
İĳĮȡȝȩıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ.

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, țȠʌȒ, ıĲİȡȑȦıȘ, ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ
ȖİȦıȪȞșİĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İįȐĳȠȣȢ Ȓ įȠȝȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮȜȣĳșİȓ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȦȞ ȣįȐĲȦȞ.

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ.

x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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x

Ǽȁȅȉ

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȅȚ ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȚȢ
ȠȚțİȓİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ, İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.).

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
x

ǻȚĮțȓȞȘıȘ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȝİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ Ȓ/țĮȚ ȝİȖȐȜȠȣ ȩȖțȠȣ.

x

ȋȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ țȠʌȒȢ țĮȚ ıȣȡȡĮĳȒȢ ȖİȦȨĳȐıȝĮĲȠȢ.

x

ȅȜȚıșȒıİȚȢ ĮıĲĮșȫȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȞĲȩȢ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȐșİĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ).

A.2.2 ȂȑĲȡĮ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/57/EE, ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ
İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ 305/96 țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ
ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 , Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ. ).
ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ
ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂǹȆ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ,
ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ
īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1]

ȃȩȝȠȢ 4412/2016, «ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ
ȅįȘȖȓİȢ 2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ)». ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159

[2]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13251 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ ȑȡȖĮ, șİȝİȜȚȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ -- Geotextiles and geotextile related products –
Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

[3]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13253 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ȑȡȖĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (İʌȑȞįȣıȘ įȚȠȡȪȖȦȞ țĮȚ ʌȡĮȞȫȞ) -- Geotextiles and geotextile
related products – Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank
revilement)

[4]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13254 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ įİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ĳȡĮȖȝȐĲȦȞ -- Geotextiles and geotextilerelated products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams

[5]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13257 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ĲĮĳȒȢ ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ -- Geotextiles and geotextilerelated products - Characteristics required for use in solid waste disposals

[6]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13265 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ȑȡȖĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȣȖȡȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ -- Geotextiles and geotextilerelated products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects

[7]

EN ISO 13426-2 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǹȞĲȓıĲĮıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ - ȂȑȡȠȢ
2: īİȦıȪȞșİĲĮ -- Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural
junctions - Part 2: Geocomposites
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-01-02

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ȣʌȩȖİȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
Waterproofing of buried concrete structures with asphaltic membranes

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-05-01-02:2018

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-0501-02:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ
ʌȠȣ
ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ
ĲȠ
ȑȡȖȠ
ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ
99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-01-02 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ȣʌȩȖİȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȝİ ȤȡȒıȘ įȚʌȜȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ȠȤİĲȫȞ, ĳȡİĮĲȓȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ
ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ.

2 ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13707

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅʌȜȚıȝȑȞĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ
įȦȝȐĲȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for waterproofing Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and
characteristics

Ǽȁȅȉ EN 13969

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ ȤȫȡȦȞ - ȅȡȚıȝȠȓ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Flexible sheets for
waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement
tanking sheets - Definitions and characteristics

Ǽȁȅȉ EN 14188-1

ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ șİȡȝȐ
ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ -- Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot
applied sealants

Ǽȁȅȉ EN 14188-2

ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ȥȣȤȡȐ
ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ -- Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold
applied sealants

Ǽȁȅȉ EN 1426

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ȝİ
ȕİȜȩȞĮ -- Bitumen and bituminous binders - Determination of needle
penetration

Ǽȁȅȉ EN 12311-1

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İĳİȜțȣıȝȠȪ -- Flexible
sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of tensile properties

Ǽȁȅȉ EN 12593

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ Fraass ıȘȝİȓȠȣ
șȡĮȪıȘȢ -- Bitumen and bituminous binders - Determination of the Fraass
breaking point

Ǽȁȅȉ EN 12607-1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
ıțȜȒȡȣȞıȘ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ĬİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȑȡĮ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȂȑșȠįȠȢ RTOF -- Bitumen and bituminous binders - Determination of the
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT
method
Ǽȁȅȉ EN 13398

ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ İȜĮıĲȚțȒȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ
ĲȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ -- Bitumen and bituminous binders Determination of the elastic recovery of modified bitumen

Ǽȁȅȉ EN ISO 2431

ȋȡȫȝĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȡȠȒȢ ȝİ ȤȡȒıȘ țȣʌȑȜȜȦȞ
ȡȠȒȢ -- Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups

Ǽȁȅȉ EN ISO 3251

ȋȡȫȝĮĲĮ, ȕİȡȞȓțȚĮ țĮȚ ʌȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȝȘ
ʌĲȘĲȚțȑȢ ȪȜİȢ -- Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatilematter content

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality management
systems – Requirements

3 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ, ʌȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ.

4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǵȜĮ ĲĮ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȐ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ, ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ ISO 9001 Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ.
ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13969 (ıĲİȖȐȞȦıȘ ȣʌȠȖİȓȦȞ) țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13707 (ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦȝȐĲȦȞ).
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ. īȚĮ ȩıĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, Ș
ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ, ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĳȠȡȑĮ/İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [18]).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȒʌȚİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ, ĮʌȠȣıȓĮ ȠȝȓȤȜȘȢ, ĮʌȠȣıȓĮ ȕȡȠȤȒȢ, țȜʌ), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǻİȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȩĲĮȞ Ș
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ 5 ϶C Ȓ/țĮȚ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȣİĲȩȢ.

4.1

ǹıĳĮȜĲȚțȒ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ

ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ) ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ (ĮıĲȐȡȚ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ) ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ :
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ
ǿįȚȩĲȘĲĮ

ǹʌĮȓĲȘıȘ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȜȑȖȤȠȣ

ǿȟȫįİȢ : ȋȡȩȞȠȢ İțȡȠȒȢ

 10 sec

Ǽȁȅȉ EN ISO 2431

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȐıĳĮȜĲȠ

 40%

Ǽȁȅȉ EN ISO 3251

ȈȘȝİȓȠ ȝȐȜșȦıȘȢ (Softening point) ĮȞĮțĲȫȝİȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

6

o

 80 C

Ǽȁȅȉ EN 1427
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ǹıĳĮȜĲȚțȩ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ĮıĳĮȜĲȚțȒ țȩȜȜĮ)

ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕİȜĲȚȦȝȑȞȠ ȝİ ʌȠȜȣȝİȡȒ Ȓ
ȐȜȜĮ ʌȡȩıșİĲĮ. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ) ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ :

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ǿįȚȩĲȘĲĮ

ǹʌĮȓĲȘıȘ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȜȑȖȤȠȣ

ȈȘȝİȓȠ ȝȐȜșȦıȘȢ

 80 °C

Ǽȁȅȉ EN 1427

ȈȘȝİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ (25 °C)

10-40 dmm

Ǽȁȅȉ EN 1426

ǼȜĮıĲȚțȒ İʌĮȞĮĳȠȡȐ (25 °C)

 80 %

Ǽȁȅȉ EN 13398

ǹʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ ȝİĲȐ Įʌȩ șİȡȝȚțȒ ȖȒȡĮȞıȘ (Rolling Thin Film
Oven Tester - RTFOT)

 0,3 %

Ǽȁȅȉ EN 12607-1

ǼȣțĮȝȥȓĮ ıĲȠ ȥȪȤȠȢ (Fraass breaking point)

 -10 °C

Ǽȁȅȉ EN 12593

4.3

ǹıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ

ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȣȝİȡȚıȝȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȝİ İȜĮıĲȠȝİȡȒ
(SBS) Ȓ ʌȜĮıĲȠȝİȡȒ (APP) ʌȠȜȣȝİȡȒ ȣȜȚțȐ. īȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ “ȠʌȜȚıȝȩȢ” Įʌȩ ȝȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, ȣĮȜȠʌȓȜȘȝĮ, ȣĮȜȩʌȜİȖȝĮ, ț.Ȝʌ., țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ
ĮȞĲȚȡȚȗȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

4.4

ȉıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ
(ʌ.Ȥ. ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ İʌȓ șİȡȝȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, țȜʌ). īİȞȚțȐ Ș ĲȣʌȚțȒ ıȪȞșİıȘ ĲȘȢ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ 600 kg/m3 İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ ıİ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,0 cm. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıİ ĲıȚȝȑȞĲȠ, șĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȡȝȠȓ ıȣıĲȠȜȒȢ/įȚĮıĲȠȜȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ. īİȞȚțȐ ȠȚ ĮȡȝȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȞȐ ʌİȡȓʌȠȣ 15 m2 İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȝİ ʌȜȐĲȠȢ 7-10 mm țĮȚ
șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝĮıĲȓȤȘ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ, İȞ șİȡȝȫ Ȓ İȞ ȥȣȤȡȫ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14188-1 Ȓ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14188-2 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.

4.5

ȆĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȣȜȚțȫȞ

Ǽʌȓ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ Ȓ İʌȓ ĲȦȞ įİȜĲȓȦȞ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ, ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
țȩȜȜĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
 ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 13707, Ǽȁȅȉ EN 13969 (ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ)
ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ İʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ Ș ʌȡȠȠȡȚȗȩȝİȞȘ ȤȡȒıȘ, ıĲĮ ʌİȡȚİȤȩȝİȞĮ ĲȘȢ ıȒȝĮȞıȘȢ CE (ĮĳȠȡȐ
ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ)
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 ǵȞȠȝĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
 ȆȜȒȡȘȢ ȠȞȠȝĮĲȠȜȠȖȓĮ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮȚ ıȣȞȠįİȣĲȚțȩ ĲİȤȞȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ (ȝİ ĲİȤȞȚțȑȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĮʌȠįȩıİȚȢ, țȜʌ)
 ȈȒȝĮȞıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȠȪ
 ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ (LOT)
 ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ Ȓ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5 ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
5.1

īİȞȚțȐ

ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ʌȠȣ șĮ İĳĮȡȝȠıĲİȓ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȑȝʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțʌĮȚįİȣĲİȓ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ʌȡȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȜİȓİȢ, ıĲİȖȞȑȢ (ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ RH 5%) țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞİȢ Įʌȩ
ıțȩȞİȢ, ĲȑĳȡİȢ, ȜȐįȚĮ, ȤȡȫȝĮĲĮ, ʌĮȡĮĳȓȞİȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ȟȑȞİȢ ȠȣıȓİȢ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ. ȉȣȤȩȞ ıĮșȡȐ ĲȝȒȝĮĲĮ,
İȟȐȡıİȚȢ țĮȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İȓĲİ ȝİ ĲȠʌȚțȒ ĮʌȩȟİıȘ/ĮʌȩĲȝȘıȘ Ȓ șĮ
ıĲȠțȐȡȠȞĲĮȚ ȝİ ȚıȤȣȡȑȢ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓİȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȝĮȜȒ țĮȚ ȜİȓĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ (ĮıĲȐȡȦȝĮ). ȀĮȝȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȝȑȤȡȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ țĮȜȐ (ȟİȡĮșİȓ)
ĲȠ ĮıĲȐȡȚ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ ıĲİȖȞȫȝĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ
ȝİȡȚțȑȢ ȫȡİȢ ȑȦȢ ȝȓĮ ȘȝȑȡĮ. ȈȣȞȒșȦȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȝȑȡĮ ʌȠȣ
ĲȠ ĮıĲȐȡȚ ȑȤİȚ ıĲİȖȞȫıİȚ. ȉȠ ĮıĲȐȡȦȝĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ı’ ĮȣĲȒ ĲȘ ĳȐıȘ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ ȑȡȤİĲĮȚ
ı’ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ įȠȝȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮıĲȐȡȦȝĮ ȖȚĮ ĲȘ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ȟİțȚȞȐȞİ Įʌȩ ĲȠ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ ıȘȝİȓȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡȠȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĮȞȐȞĲȘ ȝİȝȕȡȐȞȘ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ țĮĲȐȞĲȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ĮȞİȝʌȩįȚıĲȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȩĲĮȞ ȠȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ Ș ȝȚĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȘȞ ȐȜȜȘ.
ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ (Ȓ ȝĮĲȓıİȚȢ Ȓ ȡĮĳȑȢ Ȓ ĮȡȝȠȓ) ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 10 cm țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȦȞ
ȡȠȜȫȞ țĮȚ 15 cm țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ. ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȓįȚĮ țĮĲİȪșȣȞıȘ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ, ĮȜȜȐ ȝİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ ȝĮĲȓıİȚȢ ĲȠȣȢ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ
ĲȚȢ ȝĮĲȓıİȚȢ ĲȘȢ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘȢ (ȝİĲĮțȓȞȘıȘ țĮĲȐ ĲȠ ȝȚıȩ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ). Ǿ įİȪĲİȡȘ
ıĲȡȫıȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȝİ ȝİȖȐȜȘ ʌȡȠıȠȤȒ (ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ĳȜȩȖȚıĲȡȠȣ), ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ
İʌȚĳȑȡİȚ ȗȘȝȚȑȢ ıĲȘȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ ȝİȝȕȡȐȞȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ įİȞ
șĮ İȝĳĮȞȓȗİȚ ĳȣıĮȜȓįİȢ, ʌȩȡȠȣȢ țĮȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ.
ȈĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ Ȓ ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ ĲȣȤȩȞ įȚĮʌİȡȞȐĲĮȚ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚȝİȜȒȢ
ıĳȡȐȖȚıȘ ȝİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ țȩȜȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȘȢ
ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ȝİ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ

ȂİĲȐ ĲȠ ĮıĲȐȡȦȝĮ ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ țĮȚ țĮșĮȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠ ıĲȑȖȞȦȝĮ ĲȠȣ
ĮıĲĮȡȚȠȪ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȝİ ȤȡȒıȘ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮȢ İȞ șİȡȝȫ (ȠȟİȚįȦȝȑȞȘ
ȐıĳĮȜĲȠȢ). ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ȥȣȤȡȒȢ țȩȜȜĮȢ İȚįȚțȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ.
ȉȠ șİȡȝȩ ȝİȓȖȝĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıĲȠ įȠȝȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȚ Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ
İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ İʌĮȡțȒ ıȣȝʌȓİıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ İȖțȜȦȕȚıĲȠȪȞ ĳȣıĮȜȓįİȢ ĮȑȡĮ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩıİȚ țĮȜȐ

8

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52378

©

Ǽȁȅȉ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-01-02:2018

ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ. īȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠ șİȡȝȩ ȝİȓȖȝĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ȝİȝȕȡȐȞȘ, țȠț.
Ǿ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ ȑȦȢ ȩĲȠȣ țĮȜȣĳșİȓ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ, țĮȞȑȞĮ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȞĮ ȝȘȞ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ ĮʌİȣșİȓĮȢ İʌĮĳȒ ȝİ ȐȜȜȘ
ȝİȝȕȡȐȞȘ Ȓ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİȝȕȐȜȜİĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ.

5.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ȝİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȂİĲȐ ĲȠ ĮıĲȐȡȦȝĮ ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ țĮȚ țĮșĮȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠ ıĲȑȖȞȦȝĮ ĲȠȣ
ĮıĲĮȡȚȠȪ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȝİ ȤȡȒıȘ ĳȜȩȖȚıĲȡȠȣ (șİȡȝȒ İʌȚțȩȜȜȘıȘ).
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ȝİ ĳȜȩȖĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȚıȤȣȡȐ ĳȜȩȖȚıĲȡĮ, ʌȠȣ șĮ İʌȚįȡȠȪȞ
ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ. Ǿ ȤȡȒıȘ ȝȚțȡȩĲİȡȦȞ ʌȘȖȫȞ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ șĮ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ȝȚțȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (< 200 m²), ȖȚĮ ıȣȞįȑıİȚȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıțİȣȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ıİ ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞĮ ıȘȝİȓĮ.
Ǿ ȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ șİȡȝĮȓȞİĲĮȚ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ȜİȚȫıİȚ ĲȩıȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦȝȐ ĲȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ ĳȪȜȠ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ĳȜȩȖȚıĲȡȠȣ), ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȪȜȚȟȒ ĲȘȢ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ
ʌİȡȓııİȚĮ ıȣȞĲȘȖȝȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ. Ǿ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ ȝİ ĲȠ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
ȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦȝĮ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮʌȩȜȣĲȘ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ƞ İȖțȜȦȕȚıȝȩȢ ĮȑȡĮ țĮȚ Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ĳȣıĮȜȓįȦȞ.
ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ĳȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȚȑȗȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ
ĲȒȖȝĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ “ȟİȤİȚȜȓıİȚ” ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ.

5.4

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ

ȂİĲȐ ĲȠ ĮıĲȐȡȦȝĮ ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ țĮȚ țĮșĮȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȠȝȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠ ıĲȑȖȞȦȝĮ ĲȠȣ
ĮıĲĮȡȚȠȪ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ
ıȣȞįİĲȚțȠȪ (ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮȢ).

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, ĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȝİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ.

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İĳĮȡȝȩıșȘțİ
ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ, ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ. ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
Ǿ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ,
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ, ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ, İĳȠįȓȦȞ, İȡȖĮȜİȓȦȞ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌĮȡȠȤȒȢ, ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ, ĲȘȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ, ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ ıĲĮȜȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ĲȣȤȩȞ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȓ/țĮȚ İʌȚįȚȠȡșȫıİȦȞ, țȜʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡȖĮıȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıȘȢ
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ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ
ĮʌȩșİıȘ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǹ.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
 ȂİĲĮĳȠȡȐ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȝİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.
 ǹȞĮșȣȝȚȐıİȚȢ.
 ȋİȚȡȚıȝȩȢ șİȡȝȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
 ȋȡȒıȘ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ.
Ǿ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇǻ
305/96 țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96, Ȇ.ǻ
159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂǹȆ
ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ,
ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȝĮĲȚȫȞ Įʌȩ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ,
ʌȚĲıȚȜȓıȝĮĲĮ ȤȘȝȚțȫȞ
ȠȣıȚȫȞ țĮȚ Įʌȩ
ıĲĮȖȩȞİȢ ȜȣȠȝȑȞȠȣ
ȝİĲȐȜȜȠȣ
īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
166

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝĮĲȚȫȞ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

Personal eye protection Specifications

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

11

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52381

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-01-02:2018

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345

©

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ:
 ȆİȡȚıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĮʌȩșİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȦȞ
İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ȑȖȤȣıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[1] Ǽȁȅȉ EN 1107-1
ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȚțȒȢ
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ -- Flexible sheets for
waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability
[2]

Ǽȁȅȉ EN 1110 ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȡȠȒ ıİ ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature

[3]

Ǽȁȅȉ EN 1427 ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ ȝĮȜȐțȣȞıȘȢ ȂȑșȠįȠȢ ĲȠȣ įĮȤĲȣȜȚįȚȠȪ -- Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point Ring and Ball method

[4]

Ǽȁȅȉ EN 1848-1 ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȝȒțȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ İȣșȪĲȘĲĮȢ ȂȑȡȠȢ 1 : ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ -- Flexible
sheets
for
waterproofing
Determination of length, width and straightness Part 1 : Bitumen sheets for roof waterproofing

[5]

Ǽȁȅȉ EN 1850-1
ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȠȡĮĲȫȞ ĮĲİȜİȚȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1:
ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ -- Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible
defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing

[6]

Ǽȁȅȉ EN 1928 ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠȝİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness

[7]

Ǽȁȅȉ EN 12310-1
ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȠ ıȤȓıȚȝȠ (ȝİ țĮȡĳȓ) - Flexible sheets for
waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail
shank)

[8]

Ǽȁȅȉ EN 12691 ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠȝİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ țȡȠȪıȘ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact

[9]

Ǽȁȅȉ EN 12730 ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading

[10] Ǽȁȅȉ EN 12970 ǹıĳĮȜĲȚțȒ ȝĮıĲȓȤȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅȡȚıȝȩȢ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Mastic
asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test methods
[11] Ǽȁȅȉ EN 13501-1
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ įȠȝȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ įȠțȚȝȑȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıİ ĳȦĲȚȐ -- Fire classification of
construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
[12] Ǽȁȅȉ EN 14023 ǱıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ - ȆȜĮȓıȚȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, ȖȚĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ȐıĳĮȜĲȠ ȝİ ʌȠȜȣȝİȡȒ -- Bitumen and bituminous binders - Specification framework for polymer
modified bitumen’s
[13] Ǽȁȅȉ EN 14188-3
ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ
ʌȡȠįȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞĮ ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ -- Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed
joint seals
[14] Ǽȁȅȉ EN 14188-4
ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡȝȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ȣȜȚțȐ
ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ȝİ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮȡȝȫȞ -- Joint fillers and sealants - Part 4: Specifications
for primers to be used with joint sealants
[15] Ǽȁȅȉ EN ISO 12185 ǹȡȖȩ ʌİĲȡȑȜĮȚȠ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȂȑșȠįȠȢ ĲĮȜĮȞĲİȣȩȝİȞȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıȤȒȝĮĲȠȢ U -- Crude petroleum and petroleum products Determination of density - Oscillating U-tube method
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[16] Ǽȁȅȉ EN 1109 ǼȪțĮȝʌĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ (ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞĮ) ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
įȦȝȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ İȣțĮȝȥȓĮȢ ıİ ȤĮȝȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ -- Flexible sheets for waterproofing Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
[17] Ǽȁȅȉ EN 1849-1 ǼȪțĮȝʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ȝȐȗĮȢ ĮȞȐ
ȝȠȞȐįĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦȝȐĲȦȞ - Flexible sheets for
waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[18] ȃȩȝȠȢ 4412/2016 «ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ ȅįȘȖȓİȢ
2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ)». ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-03

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ıĲȡȫıȘ ĳȓȜĲȡȠȣ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȝİ
ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįİȢ įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ
Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-03:2018

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-05-03-03:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ Įʌȩ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-03 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 2018-11-07 Įʌȩ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ İȣȡȦʌĮȧțȐ,
įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-03:2018

ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ıĲȡȫıȘ ĳȓȜĲȡȠȣ ıȣȞșİĲȚțȫȞ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȝİ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįİȢ
įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȦȞ ıİ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ĲĮĳȒȢ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ (ȋȊȉǹ).

2 ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13257

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȣĳȐıȝĮĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ĲĮĳȒȢ ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ -Geotextiles and geotextile related products - Characteristics required for the
use in solid waste disposals.

Ǽȁȅȉ EN 13265

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ȑȡȖĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȣȖȡȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ -Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use
in liquid waste containment projects

3 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ:

3.1 ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȅȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 8/32 mm, ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ
ĲȦȞ 15 cm. ǼȞȓȠĲİ İʌȓ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ıĲȡȫȝĮĲȠȢ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

3.2 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ȋȊȉǹ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȦȞ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ:
x

ȁȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȑȢ: ȉĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ țĮȚ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȚ įȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȣȤȩȞ
ȣʌİįȐĳȚȦȞ ȞİȡȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ
țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ (ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İțĲȩȞȦıȘ ĲȣȤȩȞ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ ʌȠȣ
ĮıțȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȝİȝȕȡȐȞȘ).

x

ȋȊȉǹ:

ȅȚ įȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ - ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ıĲȡĮȖȖȚįȓȦȞ (leachates) ʌȠȣ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȕȚȠĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ
5
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ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ȦȢ ĳȓȜĲȡȠ –
İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚȠ.

3.3 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ (GTX) (Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.1)
ǻȚıįȚȐıĲĮĲĮ, įȚĮʌİȡĮĲȐ, ʌȠȜȣȝİȡȒ (ĳȣıȚțȐ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ) ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣȝİȡȚțȑȢ
ȓȞİȢ, ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȘ ȣĳĮıȝȑȞĮ, ʌȜİțĲȐ Ȓ ȣĳĮıȝȑȞĮ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.

4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1 īİȦȪĳĮıȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13257, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ, Ȓ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13265 ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣȖȡȫȞ
ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ. ȉĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ
ĲȘȞ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǽǹ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȠȣıȚȦįȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ȚįȚĮȚĲİȡȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ
ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13254, 13257, 13265. .

4.2 ǹȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ĬĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȜĮĲȠȝİȓȠȣ, ȠȡȣȤİȓȠȣ Ȓ ȤİȚȝȐȡȡȠȣ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ 8/32 mm, ĲȠ įİ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıȝĮĲȠȢ (įȚİȡȤȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,063 mm) șĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 5%.

4.3 ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (HDPE), șĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13476-1, șĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ǼșȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ (ȀȊǹ ȠȚț.
14097/757, ĭǼȀ 3346/Ǻ/14.12.2012) țĮȚ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ –
ĮʌȠȡȡȠȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ.

4.4 īĮȚȫįȘ ȣȜȚțȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȖĮȚȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ (İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ).
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǻȚĮȕȐșȝȚıȘ ȣȜȚțȫȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ

6

ǻȚĮȕȐșȝȚıȘ ȣȜȚțȫȞ

ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ ʌȠıȠıĲȠȪ %

0,001mm – 0,002 mm (ȐȡȖȚȜȠȢ)

5 - 10

0,002 mm – 0,006 mm (ȓȜȣȢ)

10 - 20

0,006 mm – 5 mm (ȐȝȝȠȢ)

45 - 55

5 mm – 16 mm (ȤĮȜȓțȚĮ)

15 - 25

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52390

©

Ǽȁȅȉ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-03:2018

Ǿ țȠțțȠȝİĲȡȓĮ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 17892 part 4. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
ȖĮȚȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ĲȘȞ țȠțțȠȝİĲȡȓĮ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ İȜĮĳȡȐ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ, ȝİ ȕĮșȝȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 85% țĮĲȐ ĲȘȞ ȝȑșȠįȠ Proctor ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2.

5 ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
5.1 īİȦȪĳĮıȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ (ȡȠȜȐ) șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ șĮ İʌĮȜȘșİȪİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȘȞ
ıȣıțİȣĮıȓĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȢ ʌȡȠȢ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȪʌȠȢ. ȂĮȗȓ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ĲĮ
ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȠțȚȝȫȞ ĲȘȢ ıİȚȡȐȢ (ʌĮȡĲȓįĮȢ) ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.
ȉȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ șĮ ȝİĲĮĳȑȡİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȣıțİȣĮıȝȑȞȠ țĮȚ șĮ İțĲȣȜȓııİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠȢ
ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ ȝİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĳȠȡĲȦĲȒ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȣ ʌȠȣ șĮ ĳȑȡİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İȟȐȡĲȘıȘ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ
ıĲȠȞ țȠȣȕȐ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ İʌȓ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȚȢ. Ȉİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȝİ țȜȓıİȚȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 10% ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įȚĮȝȒțȘȢ ȡĮĳȒ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ. Ȉİ ȘʌȚȩĲİȡİȢ țȜȓıİȚȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲȐ 30 cm
( İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ). ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
țȓȞȘıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ įȚȐıĲȡȦıȘȢ Ȓ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ
ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ Ȓ İʌȓ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ.
ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ (țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ İʌȓ
ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ) șĮ ĳȠȡȐ İȜĮıĲȚțȐ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȕȜȐȕȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ.
ȉȠ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ ĲȐĳȡȠ ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ. Ǿ ĲȐĳȡȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ șĮ
ȖİȝȓȗİȚ ȝİ ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠ Ȓ ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİȝĮ (İȡȝĮĲȚıȝȩȢ).

5.2 ǹȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȅȚ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌȠĲȚșȑȝİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȝȚȟȘ ȝİ ȖĮȚȫįȘ
ȣȜȚțȐ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȦȞ ȠȝȕȡȓȦȞ. ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ
ȝȚĮ ıİȚȡȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ (țȠțțȠȝİĲȡȓĮ, įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ, ȩȡȚĮ Atterberg) ĮȞȐ 1000 m3 ȣȜȚțȠȪ Ȓ 5000
m2 ıĲȡȫıȘȢ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ – ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ
ıȡĮȖȖȚįȓȦȞ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȋȊȉǹ), Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȘȞ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠȣ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ
ıȦȜȒȞȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȑȝĳȡĮȟȘȢ Ȓ ĳșȠȡȐȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ĮȡȤȚțȐ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȠȪ
ȚțĮȞȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ıĲĮ ȤĮȝȘȜȩĲİȡĮ ıȘȝİȓĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ Ș
įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ıİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ȞĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İʌȓ ȒįȘ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ
ȣȜȚțȠȪ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ, șİȦȡİȓĲĮȚ ıțȩʌȚȝȘ İȜĮĳȡȐ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȝİ
ʌȠıȠıĲȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90% țĮĲȐ ĲȘȞ ȝȑșȠįȠ Proctor (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2), İțĲȩȢ İȐȞ
ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȝİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĳșȠȡȐ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ Ȓ ĲȠȣ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
ȗȘȝȚȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04.

5.3 ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13476-01 țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȝİȜȑĲȘ.
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ȈȣȞȒșȘȢ ʌȡĮțĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș įȚĮȝȩȡĳȦıȘ țȠȚȜȦȝȐĲȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ
ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ. Ǿ ȝİȝȕȡȐȞȘ țĮȚ ĲȠ ȐȞȦșİȞ ĮȣĲȒȢ ȖİȦȪĳĮıȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲĮ țȠȚȜȫȝĮĲĮ, Ș įİ
ĮȞȫĲİȡȘ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ĮȣĲȑȢ ȜİȓĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȟȐȡıİȚȢ.

5.4 ȆİȡȚȝİĲȡȚțȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ
Ǿ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ țĮȚ ĲĮ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ (țȐĲȦ Ȓ /țĮȚ ȐȞȦ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ) șĮ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ ĲȐĳȡȠ, ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ ȜİțȐȞȘȢ. Ǿ ĲȐĳȡȠȢ șĮ
ĮʌȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,50 m (Ș İȟȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡİȚȐ ĲȘȢ) Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȠȣ țȠȚȜȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȋȊȉǹ
Ȓ ĲȘȢ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȒȢ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,50m țĮȚ ȕȐșȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,60 m.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ĲȐĳȡȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ ȝİ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ İʌĮȡțȫȢ ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞĮ Ȓ ȝİ ȚıȤȞȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȠȤȦȡȠȪȞ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İțĲȪȜȚȟȘȢ / įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ.

6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ:
x

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
-

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȫȞ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜ. ȀİĳȐȜĮȚȠ 4).

-

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

-

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ȖĮȚȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ İʌȓıĲȡȦıȘȢ (İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).

x

ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.
ȈȘȝİȓȦıȘ: Ǿ ĮȡȤȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ
țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ. Ȃİ ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

x

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘ – ȖİȦȪĳĮıȝĮ) ĲȘȢ
ȜİțȐȞȘȢ ĲȘȢ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȒȢ Ȓ ĲȠȣ ȋȊȉǹ.

x

ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ
ȑȜİȖȤȠȢ ĮȞȐ 1000 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
Į. Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, țȠʌȒ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȡĮĳȒ Ȓ İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮȚ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣ
ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) ĲİȜȚțȠȪ
ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ İʌİȞįİįȣȝȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ).
ȕ. Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȠȣ ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ, țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȝİȡȚțȒ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĮȣĲȠȪ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ ȝȑĲȡĮ
(m3) ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞĮ ȝİ ȜȒȥȘ įȚĮĲȠȝȫȞ.
Ȗ.

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ įȚțĲȪȠȣ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ
(HDPE Ȓ PVC) țĮȚ ȝİ ĲȘȞ įȚȐȝİĲȡȠ.

ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

8
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x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ.

x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

A.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

x

īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȖİȦȨĳĮıȝȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ (t500gr/m2) ıİ
İțĲİĲĮȝȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȪȜȚȟȘ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ ȩıȠ
țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȡȡĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.

x

Ǿ įȚĮțȓȞȘıȘ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ İȞȑȤİȚ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠȜȚıșȒıİȦȢ țĮȚ ʌĲȫıİȦȞ.

x

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȪȜȚȟȘ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıȝĮĲȠȢ Ș ʌȞȠȒ ĮȞȑȝȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ.

x

Ǿ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ İȞȑȤİȚ
țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣȢ ıİ ĮʌȡȠıİȟȓĮ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȫȞ.

A.2.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ" țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ 305/96
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 , Ȇ.ǻ. 159/99
ț.Ȝʌ. ).
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȂǹȆ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ,
ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ
īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Eȁȅȉ Ǽȃ 13254 īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲĮ. – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ įİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ĳȡĮȖȝȐĲȦȞ -- Geotextiles and geotextile related products.
Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13476-1
ȈȪıĲȘȝĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ
ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ – ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ įȠȝȘȝȐĲȦȞ ĲȠȓȤȦȝĮĲȠȢ Įʌȩ ȝȘ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȖȜȦȡȓįȚȠ (PVC-U), ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ (PP) țĮȚ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (ȇǼ) – ȂȑȡȠȢ 1 : īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮʌȩįȠıȘȢ – Plastics piping systems for non-pressure underground
drainage and sewerage – Structured – wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 1 : General requirements and performance
characteristics.
[3] Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 17892-4
īİȦĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ – ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ İįĮĳȫȞ. ȂȑȡȠȢ 4 –
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ – Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing
of soil – Part 4 : Determination of particle size distribution.
[4] Eȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04 ǼʌȑȞįȣıȘ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ȋȊȉǹ ȝİ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ
(HDPE) – Pond and Landfill Lining with HDPE membranes.
[5] Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1
and definitions.

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȅȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ. Geosynthetics – Part 1 : Terms

[6] Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-2
īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 2: ȈȪȝȕȠȜĮ țĮȚ İȚțȠȞȠȖȡȐȝȝĮĲĮ -- Geosynthetics –
Part 2 : Symbols and pictograms.
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ICS: 93.160

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȑȞįȣıȘ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ȋȊȉǹ ȝİ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ (HDPE)
Pond and landfill lining with HDPE membranes

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04:2018

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-05-03-04:2017.

țĮȚ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ Įʌȩ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ İȣȡȦʌĮȧțȐ,
įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04:2018

ǼʌȑȞįȣıȘ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ȋȊȉǹ ȝİ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ (HDPE)
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ (ȖİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ) Įʌȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ (HDPE) ıİ ȑȡȖĮ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ
ȤȫȡȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ĲĮĳȒȢ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ (ȋȊȉǹ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13492

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ȤȫȡȦȞ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȖȡȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ, ıĲĮșȝȫȞ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ Ȓ
įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ -- Geosynthetic barriers - Characteristics required
for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or
secondary containment

Ǽȁȅȉ EN ISO 10318-1

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ -- Geosynthetics - Part 1: Terms and
definitions

Ǽȁȅȉ EN ISO 9863-1

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ıİ țĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌȚȑıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȂȠȞȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ -- Geosynthetics - Determination of thickness at specified
pressures - Part 1: Single layers

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14576

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ʌȠȜȣȝİȡȚțȫȞ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ įȚĮĳȡĮȖȝȐĲȦȞ ıİ ȡȘȖȝȐĲȦıȘ ȣʌȩ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
țĮĲĮʌȩȞȘıȘ -- Geosynthetics - Test method for determining the resistance of
polymeric geosynthetic barriers to environmental stress cracking

Ǽȁȅȉ EN ISO 527-1

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İĳİȜțȣıȝȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles

Ǽȁȅȉ EN ISO 527-3

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İĳİȜțȣıμȠȪ - ȂȑȡȠȢ 3: ȈȣȞșȒțİȢ įȠțȚȝȒȢ
ȖȚĮ ĳȚȜȝ țĮȚ ĳȪȜȜĮ -- Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test
conditions for films and sheets

Ǽȁȅȉ EN ISO 12236

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ǻȠțȚȝȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (įȠțȚȝȒ CBR) - Geosynthetics - Static
puncture test (CBR test)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1849-2

ǼȪțĮȝʌĲĮ ĭȪȜȜĮ ȈĲİȖȐȞȦıȘȢ – ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ȝȐȗĮȢ ĮȞȐ
ȝȠȞȐįĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠȝİȡȒ ĳȪȜȜĮ -- Flexible sheets
for water proofing – Determination of thickness and mass per unit area – Part 2 :
Plastic and rubber sheets
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ȊʌȩıĲȡȦȝĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ȋȊȉǹ Įʌȩ ĮȡȖȚȜȚțȐ ȣȜȚțȐ Clay barrier liners for ponds and landfills

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 1183-1

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȝȘ ʌȠȡȦįȫȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑșȠįȠȢ İȝȕȐʌĲȚıȘȢ, ȝȑșȠįȠȢ ʌȣțȞȠȝȑĲȡȠȣ ȣȖȡȠȪ țĮȚ ȝȑșȠįȠȢ
ĲȚĲȜȠįȩĲȘıȘȢ -- Plastics - Methods for determining the density of non - cellular
plastics - Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration
method

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 1183-2

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȝȘ ʌȠȡȦįȫȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȢ ıĲȒȜȘȢ ȝİ ȕĮșȝȓįȦıȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ -- Plastics - Methods for
determining the density of non - cellular plastics - Part 2: Density gradient column
method

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14151

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐȡȡȘȟȘ -- Geosynthetics Determination of burst strength.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ȠȡȚıȝȠȓ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1 țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ :
Į. īİȦıȣȞșİĲȚțȐ ȆȡȠȧȩȞĲĮ (GSY), Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1
īİȞȚțȩȢ ȩȡȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȚıĲȫıİȢ ĲȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ
Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȐ Ȓ ĳȣıȚțȐ ʌȠȜȣȝİȡȒ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȦȞ įȠȝȫȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ/țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȕ. īİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖȝĮĲĮ (ĭȡĮȖȝȩȢ – GBR) Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.3
īİȦıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȤĮȝȘȜȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȡȖĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ Ȓ ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ ȡȠȒȢ ȣȖȡȫȞ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
Ȗ. ȆȠȜȣȝİȡȚțȐ īİȦıȣȞșİĲȚțȐ ǻȚĮĳȡȐȖȝĮĲĮ (īİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ, GBR-P), Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10318-1, 2.2.1.3.1
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩȝİȞİȢ įȠȝȑȢ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĳȪȜȜȠȣ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĳȡĮȖȝȠȪ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣȝİȡȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ.

4
4.1

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȂİȝȕȡȐȞİȢ

ȅȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ĲȪʌȠȣ HDPE (ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ) įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ 2 ĲȪʌȠȣȢ :
Į) ȁİȓİȢ
ȕ) ȉȡĮȤİȓİȢ
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȅȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ĲȪʌȠȣ HDPE șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13492.
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5
5.1

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-04:2018

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ

ȅȚ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ șĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȡȩȜȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ
4.2. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ 50İĲȒ İȖȖȪȘıȘ ȑȞĮȞĲȚ ȖȒȡĮȞıȘȢ İĳȩıȠȞ Ș
ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘ įİȞ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚȝȑȞȘ ıİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ UV țĮȚ ȕȡȓıțİĲĮȚ țĮȜȣȝȝȑȞȘ ıİ İįȐĳȘ ȝİ ȇǾ Įʌȩ 4 ȑȦȢ
9. ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȡȩȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚ 5,0m.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȝʌȣțȞȫıİȦȢ țĮȚ
ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȠȣ ĮȡȖȚȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-03-01) Ȓ ĲȘȢ țȠțțȫįȠȣȢ
ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ (ȩ,ĲȚ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ). Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ, ȖȚĮ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ İȞįİȤȩȝİȞȠ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȗȘȝȚȫȞ İʌ’ ĮȣĲȠȪ Įʌȩ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ (įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ȞİȡȠĳĮȖȦȝȐĲȦȞ).
ȅȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıİ ȡȩȜȠȣȢ țĮȚ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȖİȡĮȞȠȕȡĮȤȓȠȞĮ
(ʌĮʌĮȖĮȜȐțȚ) Ȓ ȝİ ȤȡȒıȘ İțıțĮĳȑĮ. ȅ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȡȩȜȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝİ ȚȝȐȞĲİȢ,
ĮʌȠțȜİȚȩȝİȞȘȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ Ȓ ĮȜȪıİȦȞ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țȓȞȘıȘ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ (ĮțȩȝĮ țĮȚ
İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȦȞ) İʌȓ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȑȞįȣıȘ ĲȠȣ țȠȚȜȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȒȢ Ȓ ĲȠȣ ȋȊȉǹ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝȩȞȠȞ ȝİ
ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ȜȦȡȓįİȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ. ȆȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲİȝȐȤȚĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȤȘȝȐĲȦȞ (Ȝ.Ȥ.
ĲȡȚȖȦȞȚțȐ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒ).
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȪȞĲĮȟȘ ıȤİįȓȠȣ țȠʌȒȢ/įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȝİ ĮȡȚșȝȘȝȑȞĮ țĮȚ
įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ĲİȝȐȤȚĮ țĮȚ Ș ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ țȠʌȒȢ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ʌȡȠ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȣĲȒ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ıȤİįȓĮıȘȢ, ȠȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ įİ ʌȡȠȝȘșİȣĲȑȢ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ıȤȑįȚȠ țȠʌȒȢ.
ȅȚ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ ıİ ȡȩȜȠȣȢ șĮ İțĲȣȜȓııȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ Ƞįȩ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ
țĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌĲȣȤȫıİȚȢ (ʌİȡȚȠȤȑȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ įȚĮȡȡȒȟİȚȢ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓȝȘıȘ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȐʌȞȠȚĮȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ
ĮȞȑȝȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ įȑȤİĲĮȚ ĲȘȞ ĮȞİȝȠʌȓİıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ (İȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ), șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıȫȝĮĲĮ İʌȚĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȡȠȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ ĮȝİĲȐșİĲȠȣ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑȝȠȣȢ.

5.2

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ

Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ įȚʌȜȒȢ ȡĮĳȒȢ. Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ
ĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠȣ ȝȒțȠȣȢ ıȣȞįȑıİȚȢ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ,
İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ țİĳĮȜȒ ĮȣĲȠȖİȞȠȪȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ. Ȃİ ĲȘȞ ĮȞĮʌĲȣııȩȝİȞȘ ȣȥȘȜȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȒțȠȞĲĮȚ ıȘȝİȚĮțȐ ĲĮ ʌȡȠȢ ıȪȞįİıȘ
ĮȜȜȘȜȠțĮȜȣʌĲȩȝİȞĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ıȣȝʌȚȑȗȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ țĮȚ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ȑȞĮȞĲȚ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.
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ȉ

ǴȤ
ȤȞȠȢ ıȣȖțȩȜȜȜȘıȘȢ
țİȞȩ ĮȑȡĮ
Į
ȖȚĮ įȠț
țȚȝȒ İȚıʌȓİıȘ
ȘȢ
ȖİȦȝİȝȕ
ȕȡȐȞȘ

ȈȤȒȝĮ 1- ǻ
ǻȚʌȜȒ ĮȣĲȠȖİȞȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
ȈȣȖțȠȜȜȘȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȗ
ȖİȦȝİȝȕȡȐȞ
ȞȘ

ȖİȦȝİȝ
ȝȕȡȐȞȘ

ȈȤ
ȤȒȝĮ 2 - ȈȣȖ
ȖțȩȜȜȘıȘ ȝİ İȞĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȠȪ
x

Ǿ șİȡȝ
ȝȠțȡĮıȓĮ İʌ
ʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ
ʌ
ıȣȖțȩ
ȩȜȜȘıȘ ȝİȝȕ
ȕȡĮȞȫȞ șĮ İȓȞĮȚ 300 - 400°C (ĮȞȐ
ȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢȢ
ʌĮȡȠȣı
ıȚĮȗȩȝİȞİȢ țĮȚȡȚțȑȢ
ț
ıȣȞș
șȒțİȢ țĮĲȐ ĲĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ). ȈĲȘȞ ȗȫ
ȫȞȘ ıȪȞįİıȘ
ȘȢ țĮȚ ȝİĲĮȟȪ
Ȫ
ĲȦȞ įȪ
ȪȠ ȡĮĳȫȞ șĮ
ș įȘȝȚȠȣȡȖ
ȖİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȜȘȜȠ įȚȐțİȞȠ ʌȜȐĲȠȣȢ 5mm ȖȚĮ ĲȠȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢȢ
ıȣȖțȩȜȜȜȘıȘȢ. ȈĲȚȢȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ȡĮ
ĮĳȑȢ İȓȞĮȚ İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ
Ȣ țĮȚ ȝİȖȐȜȜȠȣ ȝȒțȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
Į
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖ
ȖțȩȜȜȘıȘ Į ȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ șİȡȝȠțțȩȜȜȘıȘȢ (İȜİȖȤȩȝİȞȘȢȢ
ī
ĲȚȢ ȝȚțȡ
ȡȠȪ ȝȒțȠȣȢ ȡĮĳȑȢ, ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ, ĲȚȢȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ țĮȚ ĲȚȢȢ
șİȡȝȠțțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ʌȓİıȘȢ). īȚĮ
İʌȚįȚȠȡ
ȡșȫıİȚȢ, Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘ
ȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝ
ȝĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ (ĲȡȩȤȚıȝĮ,,
ʌȡȠșȑȡ
ȡȝĮȞıȘ) ȝİ İȞĮʌȩșİıȘ
İ
ȡİȣıĲȠȪ
ȡ
ıȣȖțțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ȣ
(șİȡȝĮ
ĮȚȞȩȝİȞȠ ȣȜȚțțȩ ıİ ȡȐȕįȠ
ȠȣȢ - țȠȡįȩȞȚȚ
ıȣȖțȩȜȜȜȘıȘȢ).

x

ȆȡȚȞ Į
Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮ
ĮȡȟȘ țĮȚ țĮĲĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡ
ȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡ
ȡȖĮıȚȫȞ ıȣȖ
ȖțȩȜȜȘıȘȢ șșĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮșȘȝİȡȚȞȐ
Ȑ
įȠțȚȝĮı
ıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠ
ȠȜȜȒıİȚȢ, ȫıĲİ
ȫ
ȞĮ įȓįİİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșȝ
ȝȚıȘȢ ĲȦȞ ı
ıȣıțİȣȫȞ. ǻȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ
ǻ
Ȣ
ıȣȖțȠȜȜȜȒıİȚȢ șĮ ȖȓȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȩĲĲĮȞ ʌĮȡĮĲȘȡ
ȡİȓĲĮȚ ıȘȝĮȞĲĲȚțȒ ȝİĲĮȕȠȜ
ȜȒ ĲȦȞ țĮȚȡȚțțȫȞ ıȣȞșȘțȫ
ȫȞ (ȣȖȡĮıȓĮ,,
șİȡȝȠțțȡĮıȓĮ). īȚĮ țȐșİ
ț
įȠțȚȝĮı
ıĲȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȜȘıȘ șĮ ĲȘȡ
ȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ Į
ĮȞĮĳȠȡȐȢ (Į
ĮȡȓșȝȘıȘ țĮȚȚ
ĲĮȣĲȠʌ
ʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȥȡ
ȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪ
ȪȝİȞȠȣ İȟȠʌȜȜȚıȝȠȪ). ȅ ȑȜ
ȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦ
ı
ȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ
Į
ȝİ ĲȚȢ İİȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮ
ĮȚ ȩȤȚ ȝİĲȐ ĲȘ
ȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ.

x

ȅȚ ʌİȡȚȚȠȤȑȢ ıȪȞįİı
ıȘȢ ȝİ șİȡȝȠ
ȠțȩȜȜȘıȘ șĮ
Į İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȠȪȢ, ıȘȝȐįȚĮ
Į ț.Ȝʌ.

x

ȅȚ İȜİȪ
ȪșİȡİȢ ȐțȡİȢȢ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮ
ĮȞȫȞ İțĲȩȢ ȗȗȫȞȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ įİȞ șĮ
ș ĮʌȠțȩʌĲȠȠȞĲĮȚ.

x

ǼȞįİȤȩ
ȩȝİȞȠȚ ĲȡĮȣȝ
ȝĮĲȚıȝȠȓ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ĮʌȠțĮș
șȓıĲĮȞĲĮȚ ȐȝİİıĮ ȝİ İʌȚțȩȩȜȜȘıȘ ĲĮȚȞȓĮȢ ʌȜȐĲȠȣȢȢ
ĲȠȣȜȐȤ
ȤȚıĲȠȞ 20 cm
m. ȈĲȚȢ İʌȚįȚȠ
ȠȡșȫıİȚȢ (ȩʌ
ʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ țĮȚ
ț ıĲĮ İȞ ȖȑȑȞİȚ įȣıʌȡȩıȚĲĮ ıȘȝİȓĮ))
șĮ İĳĮ
ĮȡȝȩȗİĲĮȚ șİȡ
ȡȝȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȝİ İȞȞĮʌȩșİıȘ ıȣ
ȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ
Ȫ ȣȜȚțȠȪ (ȚįȓĮ
ĮȢ ʌȡȫĲȘȢ ȪȜȘȢ
Ȫ
ȝİ ĮȣĲȒ
Ȓ
ĲȘȢ ȝİȝ
ȝȕȡȐȞȘȢ) ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
ș
Į (extrusion welding).
w

x

ȈĲȘȞ ʌ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦ
ȦȞ İʌȚįȚȠȡșȫıİȦȞ ĲȠ ʌ
ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐ
ȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȩȜȜȘıȘ ĳȪȜȜ
ȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚȚ
ĲȠȣȜȐȤ
ȤȚıĲȠȞ 10 cm.

x

ȅȚ ȤȡȘı
ıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİİȞİȢ ıȣıțİȣȑȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘ ıȘȢ ĲȦȞ ȝİȝ
ȝȕȡĮȞȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įįȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșȝȚıȘȢ
ȡ
țĮȚȚ
İȜȑȖȤȠȣ
ȣ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝ
ȝȑĲȡȦȞ ıȣȖț
țȩȜȜȘıȘȢ (șİİȡȝȠțȡĮıȓĮ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȓİıȘ) ĮȞȐȜȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ İʌ
ʌȚțȡĮĲȠȪıİȢȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣ
ȣȞșȒțİȢ țĮĲȐ
Ȑ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮı
ıȚȫȞ. ǻİȞ İʌ
ʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞȞ
ȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȣȡȫȞ
Ț
ĮȞȑȑȝȦȞ, ȣʌȩ ȕ
ȕȡȠȤȒ Ȓ ȩĲĮȞ
Ȟ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐ
ȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮ
ĮȚ İțĲȩȢ ĲȦȞȞ
țĮĲȐ ĲȘ
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İʌȚĲȡİʌȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ȠȡȓȦȞ. ǿįĮȞȚțȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İȓȞĮȚ 10 - 25 °C.
x

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȣıȓȝȦȞ ĮİȡȓȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ Ȓ ʌĲȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞĮȡȝȠȖȒ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ HDPE ȝİ ĮȖȦȖȩ HDPE, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ ȝİ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ȡİȣıĲȩ țȠȡįȩȞȚ) ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ĲİȝĮȤȓȦȞ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ
ıȦȜȒȞĮ ȝİ ıĳȚȖțĲȒȡİȢ (țȠȜȐȡĮ).

x

Ǿ șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ ȝİ ȡİȣıĲȩ țȠȡįȩȞȚ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ İʌȚıțİȣȑȢ.

x

ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ (ʌ.Ȥ. ıİ ĳȡİȐĲȚĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ),
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ Įʌȩ HDPE, ʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȟȣȜȩĲȣʌȠ ʌȡȠ ĲȘȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ șİȡȝȚțȫȢ ıĲĮ ĲİȝȐȤȚĮ ĮȣĲȐ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3

ǹȖțȪȡȦıȘ ȖİȦȝİȝȕȡĮȞȫȞ

Ǿ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ĮȖțȣȡȠȪĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ ĲȐĳȡȠ ʌȠȣ įȚĮĲȡȑȤİȚ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ țȠȚȜȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȋȊȉǹ Ȓ ĲȘȢ ȜȚȝȞȠįİȟĮȝİȞȒȢ.
ȉĮ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘ țĮȚ ȖİȦȪĳĮıȝĮ Ȓ țĮȚ ȖİȦıȪȞșİĲȠ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ) șĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ ĮȖțȪȡȦıȘȢ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ ȝİ ĮįȡȠȝİȡȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ ȜĮĲȠȝİȓȠȣ Ȓ ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİȝĮ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
ĮįȡȠȝİȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 20-30 cm țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ
İȜĮĳȡȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (ĲȪʌȠȣ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ - walk behind compactors).
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6.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ǻȠțȚȝȑȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ

ȅȚ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4 țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȘȜȦșİȓıİȢ
İʌȚįȩıİȚȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ. Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȦıĲȩıȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įİȚȖȝĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [7]) ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ
İȟȠʌȜȚıȝȩ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȠȣıȚȫįȘ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
Į. ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ȕ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İʌȚȝȒțȣȞıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮ ȩȡȚĮ įȚĮȡȡȠȒȢ
țĮȚ șȡĮȪıȘȢ.
Ȗ. ǲȜİȖȤȠ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȡȘȖȝȐĲȦıȘ ȣʌȩ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14576
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȫȞ ıȣȞȠȥȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 2:
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ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȓįȠȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȫȞ

6.2

ȆȡȩĲȣʌȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

ȆȐȤȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 9863-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 1849

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

Ǽȁȅȉ EN ISO 1183

ǼĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ǼĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȩȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ǼʌȚȝȒțȣȞıȘ ıĲȠ ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ǼʌȚȝȒțȣȞıȘ ıĲȠ ȩȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȡȘȖȝȐĲȦıȘ ȣʌȩ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14576

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 12236

ǻȠțȚȝȑȢ ıȣȞįȑıİȦȞ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ – ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ ıȤȘȝĮĲȚȗȩȝİȞȠ įȚȐțİȞȠ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȡĮĳȫȞ țĮȚ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ
ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ 10 ȜİʌĲȫȞ. Ǿ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ 20 ºC țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ
2mm Ș ʌȓİıȘ șĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3-4 bar). Ǿ įȠțȚȝȒ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ ȩĲĮȞ Ș ʌĲȫıȘ ʌȓİıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ 10 ȜİʌĲȫȞ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 10% ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȝİ ȡİȣıĲȩ ȣȜȚțȩ İȞĮʌȩșİıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ ȝİ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ, ʌȡȠȢ
įȚĮʌȓıĲȦıȘ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ ĮȞȠȝȠȚȠȝȠȡĳȚȫȞ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ İʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, țȠʌȒ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮȖțȪȡȦıȘ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ șȑıİȚȢ İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ ĲİȜȚțȐ İʌİȞįİįȣȝȑȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
īȚȐ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȘȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ, Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȘȢ
(ȜİȓĮ/ĲȡĮȤİȓĮ) țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıİ mm.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ, İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȦȞ ȣįȐĲȦȞ.

x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȠȚ ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ.

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x Ǿ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ, ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪȞįİıȘȢ įȚĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ țĮȚ
İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ ȖİȦȝİȝȕȡȐȞȘȢ.
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x

Ǿ įȚȐșİıȘ, Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ
İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
A.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǹ.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ĭȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȡȠȜȫȞ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȝİ ȖİȡĮȞȠȕȡĮȤȓȠȞĮ Ȓ İțıțĮĳȑĮ.

x

ȋȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ țȠʌȒȢ Ȓ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ ȣȥȘȜȒ
șİȡȝȩĲȘĲĮ.

x

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ țİțȜȚȝȑȞİȢ țĮȚ ȠȜȚıșȘȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.

ȅ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ. ǱĲȠȝĮ
ȤȦȡȓȢ İʌĮȡțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ ȞĮ ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ Ȓ ĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.

ǹ.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
Ǿ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ
305/96 țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96, Ȇ.ǻ.
159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂǹȆ
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ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ
țȡȠȪıİȚȢ, ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ
țĮȚ İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear

ǹ.2.3 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȉİȝȐȤȚĮ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȝȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ Ȓ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ĳȐıİȚȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1]

ASTM D 4437 : Standard Practice for Determining the ǿntegrity of Field seams Used in Joining Flexible
Polymeric Sheet Geomembranes.

[2]

ASTM D 7953 : Standard Practice for Ǽlectrical Leak Location on Exposed Geomembranes Using the
Arc Testing Method.

[3]

GRI (Geosyntetics Research Institute) – GM13 : Test properties and Testing Frequency for High
density Polyethylene (HDPE) - smooth and textured Geoembranes.

[4]

GRI-GM29 : Practice for Field Integrity Evaluation of Geomembrane Seams (and Sheet) Using
Destructive and Nondestructive Testing.

[5]

ASTM D 6392 : Standard Test Method for Determining the Integrity of Nonreinforced Geomembrane
Seams Produced Using Thermo-Fusion Methods.

[6]

Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 ȈȣıĲȒȝĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ - Quality Management
Systems - Requirements

[7]

Ǽȁȅȉ EN 13493
īİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ -Geosynthetic barriers Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites

[8]

Ǽȁȅȉ EN 13361
īİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖȝĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ įİȟĮȝİȞȫȞ țĮȚ ĳȡĮȖȝȐĲȦȞ -- Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of reservoirs and dams

[9]

ȃȩȝȠȢ 4412/2016 «ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ
ȅįȘȖȓİȢ 2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ)». ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC
Non pressure u-PVC pipe networks for sewage

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2017

Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-02:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 εγκρίθηκε την
2017-11-01 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις
τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC

1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων χωρίς πίεση, από πλαστικούς σωλήνες μη πλαστικοποιημένου
πολυβινυλοχλωριδίου (PVC-U) συμπαγούς τοιχώματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο
ελαστικό -- Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used
in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN 1401-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και
αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο)
(PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα -Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage
- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system

ΕΛΟΤ EN 1610

Κατασκευή και δοκιμές των δικτύων αποχέτευσης και αποστράγγισης -Construction and testing of drains and sewers

CEN/TR 1046

Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building
structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground
installation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων - Underground utilities trench
backfilling
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

3

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις - Quality management
systems – Requirements.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι όροι και οι ορισμοί που περιλαμβάνονται
στα πρότυπα των τυποποιητικών παραπομπών.
3.1
Ελαστικοί δακτύλιοι
Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που τοποθετούνται στον σύνδεσμο υποδοχής (μούφα) για την εξασφάλιση
στεγανότητας του δικτύου.

5
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Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των πλαστικών σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων και των ελαστικών δακτυλίων θα
πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ που αναφέρονται στις τυποποιητικές παραπομπές.
Επίσης θα παραδίδονται, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δοκιμές αποδοχής, όπως αυτές καθορίζονται
στα παραπάνω πρότυπα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι ελαστικοί δακτύλιοι καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. Επίσης θα φέρουν
υποχρεωτικά την σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και θα συνοδεύονται
από δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ
EEL159/41/28.05.2014).
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια που θα ενσωματωθούν στο έργο θα συνοδεύονται από το απαραίτητο
Πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Υ.A. 14097/757/2012 (ΦΕΚ 3346Β) “Έλεγχος τεχνικών
προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού,
αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση”.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων, πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο και ακριβή
μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα,
Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων,
Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο,
Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων, εφόσον απαιτηθούν.
Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των
υλικών προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων,
Οδηγίες αποθήκευσης / εγκατάστασης / σύνδεσης.

Οι σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια και οι ελαστικοί δακτύλιοι θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες, που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Η Υπηρεσία, πέραν όλων των παραπάνω, θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους όποτε κρίνει
απαραίτητο. Τα δείγματα θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Υ.A. 14097/757/2012 (ΦΕΚ 3346Β),
τα δε αποτελέσματα των δοκιμών θα συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών
προτύπων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

4.1 Χρώμα και σήμανση των σωλήνων PVC
Το χρώμα των σωλήνων και των εξαρτημάτων τους θα πρέπει να είναι καφέ-πορτοκαλί (RAL 8023) ή σταχτίγκρι (RAL 7037) και θα διαχέεται στο συνολικό πάχος του τοιχώματος. Σε περιπτώσεις σωλήνων άλλου
χρώματος θα αναγράφεται στο πάνω μέρος της άντυγας και στην περιοχή των συνδέσεων, η λέξη
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ή άλλη ένδειξη που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία). Σε κάθε σωλήνα θα αναγράφονται
τουλάχιστον τα παρακάτω:







6

το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1)
η ονομαστική διάμετρος
το υλικό κατασκευής (PVC-U)
τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (πχ SDR 41, SDR 51)
τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (πχ SN4), και
το όνομα του κατασκευαστή, το εργοστάσιο κατασκευής (τόπος/ χώρα) και την ημερομηνία παραγωγής
(μήνας/ έτος) των σωλήνων.
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4.2 Ειδικά τεμάχια (Εξαρτήματα)
Τα ειδικά τεμάχια που τυχόν θα απαιτηθούν στο έργο (ταυ, ημιταύ, συστολικά ημιταύ, κλπ.) θα πληρούν τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1401-1, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα
του συστήματος, με την συνδεσμολογία που προτείνεται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση θα
αποφεύγεται η χρήση ειδικών τεμαχίων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές των
αντιστοίχων σωλήνων των δικτύων (εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων και μετά από σχετική απαίτηση της
Υπηρεσίας).

4.3 Ελαστικοί δακτύλιοι

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας των σωλήνων θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN
1401-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί να είναι είτε τοποθετημένοι και στερεωμένοι
στο εργοστάσιο παραγωγής των σωλήνων, είτε να τοποθετούνται επί τόπου.

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

Η εγκατάσταση, η σύνδεση και οι δοκιμές στεγανότητας των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις συστάσεις της CEN/TR 1046 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1610.

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
5.1.1 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων
Για την μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων ισχύουν οι συστάσεις της CEN/TR 1046.
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από
την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που μπορούν να
τραυματίσουν τους σωλήνες.
Οι σωλήνες απαγορεύεται να σέρνονται και να φορτώνονται - ξεφορτώνονται με ρήψη ή/και ανατροπή. Για
την φορτοεκφόρτωση των σωλήνων θα χρησιμοποιούνται είτε γερανοί, είτε άλλα ανυψωτικά μηχανήματα
(κλάρκ με λείες πιρούνες) και σε περίπτωση που δεν διατίθεται κανένα μέσο, με τα χέρια. Οι ιμάντες που
χρησιμοποιούνται για την φορτοεκφόρτωση των σωλήνων θα είναι από συνθετικό υλικό, ώστε να
αποφεύγεται ο τραυματισμός των σωλήνων από τη χρήση αλυσίδων, συρματόσχοινων, κλπ.
Επειδή η αντοχή σε κρούση των σωλήνων, μειώνεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει σε ανάλογες
συνθήκες η φορτοεκφόρτωση να γίνεται με μεγαλύτερη προσοχή.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα τους θα αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους, ώστε να μην αλλοιώνονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Απαγορεύεται η
αποθήκευση σωλήνων και εξαρτημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ύπαιθρο κάτω από τον ήλιο,
χωρίς κάποιας μορφής προστασία από τις ηλιακές ακτίνες (π.χ. επικάλυψη με αδιαφανή πλαστικά φύλλα,
κλπ.). Στο χώρο αποθήκευσης απαγορεύεται τόσο η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών όσο και χαμηλών
θερμοκρασιών παγετού, καθώς και η επαφή με έλαια, λίπη, χρώματα, καύσιμα, κλπ.
Στο χώρο αποθήκευσης το έδαφος θα είναι σταθερό, επίπεδο και ομαλό χωρίς πέτρες και άλλες αιχμηρές
εξάρσεις. Οι σωλήνες θα στοιβάζονται χωριστά ανά διάμετρο με τις μούφες τους να προεξέχουν εναλλάξ, με
διαχωριστικά φύλλα κυματοειδούς χαρτιού. Το μέγιστο ύψος της κάθε στρώσης δεν θα υπερβαίνει το 1.5 m.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στοίβαξη ανά διάμετρο, οι μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες θα
τοποθετούνται στη βάση της στρώσης.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα επιθεωρούνται τόσο κατά την παράδοση τους όσο και αμέσως πριν
την εγκατάσταση τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν υποστεί φθορές και ότι ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.
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Σωλήνες και εξαρτήματα που παρουσιάζουν φθορές ή/και αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους, λόγω των
συνθηκών μεταφοράς ή/και αποθήκευσης τα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Η απομάκρυνση των
ακατάλληλων υλικών θα γίνεται με δαπάνες του Αναδόχου.
5.1.2 Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων
Εφόσον οι ελαστικοί δακτύλιοι παρέχονται χωριστά, θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση και
δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα στηρίγματα και θα είναι προστατευμένοι από το ηλιακό φως, έλαια,
λίπη, πηγές θερμότητας, κλπ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο σκάμμα θα γίνεται εν ξηρώ (με αντλήσεις όπου απαιτείται). Καθ’ όλη την
διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Ο πυθμένας της τάφρου, στην στάθμη των χωματουργικών, θα είναι σταθερός και ομαλός χωρίς
προεξέχοντες αιχμηρούς λίθους και θα διασφαλίζει τις συνθήκες έδρασης που προβλέπονται από τη μελέτη
(τυχόν εξυγιάνσεις, κλπ.) για την ανάληψη των σχετικών φορτίων.
Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιμελώς ως προς την ομαλότητά και τη στάθμη της, η οποία θα υλοποιεί
με ακρίβεια την προβλεπόμενη από την μελέτη κλίση τοποθέτησης του αγωγού. Ιδιαίτερη προσοχή θα
δίνεται στις θέσεις των συνδέσεων, όπου η διάμετρος των σωλήνων αυξάνει τοπικά λόγω της μούφας, ώστε
να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα σημεία και μόνο.
Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται είτε σε άμμο είτε σε σκυρόδεμα και σε κάθε περίπτωση θα επιτυγχάνεται
απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το μήκος τους. Ο καθορισμός του υλικού
έδρασης και το πάχος της στρώσης έδρασης, θα καθορίζεται από τη μελέτη του έργου λαμβάνοντας υπόψη
αφενός τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του αγωγού και αφετέρου την κατηγορία των σωλήνων (π.χ. SDR
41, SDR 51). Σε καμία περίπτωση το πάχος της στρώσης έδρασης σε άμμο δεν θα είναι μικρότερο από 100
mm.
Πριν από τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά μήκος του χείλους του
σκάμματος, θα επιθεωρούνται με προσοχή για εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών και θα καθαρίζονται με
επιμέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα τους. Η προσέγγιση στο σκάμμα των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, για αποφυγή φθορών των σωλήνων ή
μείωση της αντοχής των λόγω κρούσεων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκύπτει.
Οι σωλήνες που παρουσιάζουν ορισμένες βλάβες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν διαπιστωθεί ότι δεν
έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη ολόκληρος ο σωλήνας και αφού κοπεί με επιμέλεια το κατεστραμμένο
τμήμα τους.
Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες θα έχει το ελάχιστο πλάτος που καθορίζεται στα σχέδια
της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε καμιά θέση του αγωγού δεν θα είναι
μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της μελέτης.
Οι σωλήνες κατεβάζονται με προσοχή στο όρυγμα ανάλογα με το βάρος τους και το βάθος του ορύγματος
είτε με τα χέρια είτε με ελαφριά μηχανικά μέσα ή σχοινιά. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων σωλήνων έξω
από την τάφρο απαγορεύεται ρητά. Γενικά η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα
ανάντη της ροής.
Η σύνδεση των σωλήνων με τα τοιχώματα των κατασκευών από σκυρόδεμα (φρεάτια, δεξαμενές, κλπ) θα
γίνεται μέσω ειδικού συνδέσμου της αντίστοιχης με τους σωλήνες διαμέτρου.
Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της μελέτης και θα αποφεύγονται
οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά μήκος του άξονα. Η επίτευξη και εξασφάλιση των
απαιτούμενων υψομέτρων ροής των σωλήνων θα γίνεται χωρίς τη χρήση υλικών (π.χ. λίθων, κλπ.) που

8

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52418
©

ΕΛΟΤ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2017

τραυματίζουν τον αγωγό. Αγωγοί ή τμήματα αγωγών με οριζόντια ή αρνητική κλίση (κατά την έννοια της
ροής), δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα αποκαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου.
Πριν από κάθε, έστω και μερική, πλήρωση των σκαμμάτων θα γίνεται λεπτομερής έλεγχος των υψομέτρων
των σωλήνων. Προκειμένου για αγωγούς με κατά μήκος κλίση μικρότερη ή ίση του 1%, ο έλεγχος της κλίσης
του τοποθετημένου αγωγού θα γίνεται με χωροστάθμηση. Με χωροστάθμηση επίσης, θα γίνονται έλεγχοι σε
όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται για αυτή την εργασία
πρόσθετη αποζημίωση.
Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραμμής θα εμφράσσεται με
κατάλληλο πώμα για την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ξένων σωμάτων σ’ αυτόν.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3 Σύνδεση των σωλήνων
5.3.1 Σύνδεση με συγκόλληση
Συνδέσεις με συγκόλληση, με χρήση ειδικών συγκολλητικών για PVC (solvent cement), εφαρμόζονται μόνον
όπου προβλέπονται από την μελέτη. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της συγκόλλησης δεν επιτρέπεται για
εξωτερική διάμετρο σωλήνων μεγαλύτερη των 200 mm. Για την έντεχνη σύνδεση με συγκόλληση των
σωλήνων θα εφαρμόζονται τα παρακάτω :
i.

Μαρκάρεται το μήκος εισόδου του ευθέος άκρου του σωλήνα, με βάση τους πίνακες του κατασκευή
τους.

ii.

Καθαρίζεται με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια της μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του
ευθύγραμμου άκρου με ειδικό υγρό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της κόλλας.

iii.

Επαλείφεται με προσοχή η κόλλα και μετά εισάγεται το ευθύ άκρο στη μούφα μέχρι το σημείο
μαρκαρίσματος. Η κόλλα που περισσεύει καθαρίζεται από την επιφάνεια του σωλήνα.

Οι απαιτούμενοι χρόνοι για τη σύνδεση των σωλήνων και την ανάληψη φορτίων μετά τη συγκόλληση, θα
καθορίζονται από τον κατασκευαστή της κόλλας. Σε κάθε περίπτωση για να τεθεί σε λειτουργία η σωλήνωση,
θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από την συγκόλληση.
5.3.2 Σύνδεση τύπου μούφας – ελαστικού δακτυλίου
Για την έντεχνη σύνδεση τύπου μούφας - ελαστικού δακτυλίου και την σύνδεση των σωλήνων εφαρμόζονται
τα παρακάτω :
i.

Μαρκάρεται το μήκος εισόδου του ευθέος άκρου του σωλήνα, με βάση τους πίνακες του κατασκευή
τους. Το μαρκάρισμα γίνεται ώστε να μην τερματίσει το άκρο του σωλήνα στη μούφα και να
εξασφαλίζεται περιθώριο για την παραλαβή των μικρομετακινήσεων της σωλήνωσης.

ii.

Καθαρίζεται με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια της μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του
ευθύγραμμου άκρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθαρισμό της εγκοπής υποδοχής του
δακτυλίου στεγάνωσης (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν είναι ενσωματωμένοι στον σωλήνα από το
εργοστάσιο).

iii.

Τοποθετείται ο δακτύλιος στην υποδοχή και στρώνεται καλά περιμετρικά ώστε να εισχωρήσει στην
εγκοπή. Το παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό της εγκοπής. Λιπαίνεται η
επιφάνεια του λάστιχου και το ευθύγραμμο άκρο του σωλήνα με κατάλληλο ουδέτερο λιπαντικό (π.χ.
υγρό σαπούνι). Απαγορεύεται ρητά η λίπανση με γράσο ή ορυκτέλαιο, ούτε η λίπανση της εγκοπής
υποδοχής του ελαστικού δακτυλίου.

iv.

Ευθυγραμμίζονται οι δύο σωλήνες και ωθείται με ταυτόχρονη περιστροφή ή με μηχανική διάταξη (για
σωλήνες μεγάλης διαμέτρου) το ευθύ άκρο του σωλήνα μέσα στην μούφα, μέχρι την γραμμή του
μαρκαρίσματος. Η τοποθέτηση ξύλινης κατασκευής, καταλλήλων διαστάσεων στο ελεύθερο άκρο
του σωλήνα κατά τη διαδικασία σύνδεσης-ώθησης του, είναι υποχρεωτική ώστε να ισοκατανέμονται
τα φορτία σύνδεσης και να αποφεύγονται φθορές στα άκρα των σωλήνων.
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5.3.3 Κοπή σωλήνων
Όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση μικρού μήκους σωλήνων, επιτρέπεται η κοπή των σωλήνων. Η κοπή των
σωλήνων θα γίνεται με εργαλεία που συνιστά ο παραγωγός των σωλήνων (σιδεροπρίονο με μικρά δόντια,
κλπ.) και πάντοτε κάθετα στον άξονα του σωλήνα με τη βοήθεια οδηγού. Σε καμία περίπτωση η επιφάνεια
κοπής δεν θα παρουσιάζει θραύση ή ρήγματα.
Μετά την κοπή, θα ακολουθεί φρεζάρισμα του άκρου κατά γωνία 15° με κατάλληλο εργαλείο και θα
απομακρύνονται τα γρέζια, ώστε να εξασφαλίζεται άψογη σύνδεση του συνδέσμου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.4 Εγκιβωτισμός σωλήνων
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνεται είτε με άμμο είτε με σκυρόδεμα, όπως προβλέπεται από την μελέτη
του έργου. Η κατασκευή της στρώσης εγκιβωτισμού θα γίνεται με το ίδιο υλικό που κατασκευάστηκε η
στρώση έδρασης. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός των δύο υλικών (π.χ. έδραση σε σκυρόδεμα και
εγκιβωτισμός σε άμμο, ημιεγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα και εν συνεχεία στρώση άμμου, κλπ).
Ο καθορισμός του υλικού εγκιβωτισμού και τα πάχη της στρώσης του, θα καθορίζεται από τη μελέτη
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του αγωγού και αφετέρου την κατηγορία των
σωλήνων (πχ SDR 41 ή SDR 51).
5.4.1 Εγκιβωτισμός σε άμμο
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγμα πληρούται με άμμο κοκκομετρικής διαβάθμισης μέχρι ύψους
ΟD/2 περίπου. Η άμμος ωθείται με εργαλεία χειρός ούτως ώστε να περιβάλλει ικανοποιητικά το κάτω
κέλυφος του αγωγού (πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού) και στην συνέχεια συμπυκνώνεται με ελαφρούς
δονητικούς συμπυκνωτές (κοπανοφόρους) με στελέχη στρογγυλευμένα για να μην τραυματίζουν τον αγωγό.
Η διάστρωση θα γίνεται σταδιακά και από τις δυο μεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί ασύμμετρη
φόρτιση ή /και μετακινήσεις του αγωγού.
Μετά την διάστρωση αυτή επιχώνεται το όρυγμα σε ύψος 30 cm πάνω από την άνω γενέτειρα των σωλήνων
με το ίδιο λεπτόκοκκο υλικό. Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ
αφήνει ελεύθερη την περιοχή των συνδέσεων.
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας συμπληρώνεται ο εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο
στις θέσεις των συνδέσεων. Μετά την φάση αυτή, ολόκληρη η στρώση εγκιβωτισμού συμπυκνώνεται με
χρήση δονητικής πλάκας.
Ακολουθεί η επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών μέχρι την στάθμη του
οδοστρώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
5.4.2 Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται και θα ωθείται ώστε να συμπληρώσει όλα τα κενά κάτω και γύρω από το
σωλήνα (ιδιαίτερα στην περιοχή της έδρασης). Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα εξομαλύνεται και
θα επεκτείνεται μέχρι τις πλευρές του ορύγματος.
Ο εγκιβωτισμός αρχικά θα καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ θα αφήνει ελεύθερη την περιοχή
όπου θα γίνονται οι συνδέσεις. Ο εγκιβωτισμός και η επίχωση των ορυγμάτων θα εκτελούνται μετά την
επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας. Η επίχωση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματωμένων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και ελαστικών
δακτυλίων στεγάνωσης).
x Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής συμμόρφωσης του δικτύου με την εγκεκριμένη μελέτη
και έλεγχος συνδεσμολογίας δικτύου. Οι σωληνώσεις θα ελέγχονται ως προς τη συνέχεια, την έδραση, τις
κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κ.λπ. Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις,
στρεβλώσεις ή αποκλίνουν της μελέτης, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης
αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
x Έλεγχος στεγανότητας. Η στεγανότητα της έτοιμης σωλήνωσης ελέγχεται με την εφαρμογή εσωτερικής
υδραυλικής πίεσης σε περατωμένο τμήμα αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, κατόπιν σχετικής
υπόδειξης της Υπηρεσίας. Η δοκιμασία αυτή θα διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1610
[Procedures and requirements for testing gravity pipelines - Testing with water (method "W")].
Το τμήμα της προς δοκιμασία σωλήνωσης γεμίζεται με νερό, αφού πρώτα “ταπωθεί” το κατάντη άκρο
του. Μετά την πλήρωση με νερό αυξάνεται προοδευτικά η υδροστατική πίεση σε 1,00 m στήλης νερού
πάνω από το εξωράχιο του αγωγού στο ανάντη φρεάτιο (το ψηλότερο σημείο του). Η δοκιμασία διαρκεί
30 min, κατά τα οποία η πίεση διατηρείται σταθερή. Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον η ποσότητα
νερού που χρειάζεται να προστεθεί δεν υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται στο παραπάνω πρότυπο.
Σε περίπτωση αποτυχίας της δοκιμασίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει τα αίτια της
αστοχίας, να επισκευάσει τις ατέλειες και να επαναλάβει την δοκιμασία. Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή
σύνδεσης η οποία διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη
αποζημίωση. Μετά το πέρας της δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται από
τον Ανάδοχο ή εκπρόσωπο του και την Υπηρεσία.
x Έλεγχος ομαλής ροής εντός του δικτύου. Η δοκιμή θα εκτελείται στα σημεία του δικτύου, όπου η κλίση
τοποθέτησης είναι μικρότερη του 1% ή/και σε άλλα σημεία κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Η ομαλή ροή
θα ελέγχεται με παροχέτευση περιορισμένης ποσότητας νερού σε ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρείται
εάν το νερό διέρχεται από το κατάντη φρεάτιο.
x Καθαρισμός και τηλεοπτικός έλεγχος. Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο
σύστημα των αγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, θα καθαρίζεται ώστε να
απομακρυνθούν τα φερτά που έχουν εισχωρήσει σ’ αυτό.
Ο έλεγχος του δικτύου με τηλεκατευθυνόμενη κάμερα συνιστάται να γίνεται για το σύνολο του δικτύου.
Χρονικά ο τηλεοπτικός έλεγχος θα γίνεται μετά τον καθαρισμό του δικτύου και πριν τεθεί αυτό σε
λειτουργία. Σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα ή/και κλίσεις τοποθέτησης των αγωγών μικρότερες
του 1% ή/και σε αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης από 350 mm, ο τηλεοπτικός έλεγχος
θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά. Με τον έλεγχο αυτό θα γίνεται καταγραφή όλων των παρακάτω :
-

Εντοπισμός αστοχιών, ρωγμών, κακών συνδέσεων

-

Εμπόδια στην ροή των υδάτων

-

Παράνομες συνδέσεις και παρασιτικές εισροές.

-

Προσδιορισμός της κατά μήκος κλίσης τοποθέτησης των αγωγών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει όλα τα ελαττώματα που διαπιστώνονται με δαπάνες
του.
Στη συνέχεια ο τηλεοπτικός έλεγχος επαναλαμβάνεται, ώστε να διαπιστωθεί η άρση των αστοχιών και η
συμμόρφωση του δικτύου σύμφωνα με την παρούσα και τις απαιτήσεις της μελέτης.
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Τρόπος επιμέτρησης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η επιμέτρηση των αγωγών δικτύου υπονόμων από PVC-U θα γίνει σε μέτρα μήκους (m) πλήρως
εγκατεστημένων αγωγών ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων. Το μήκος θα μετριέται μεταξύ
των εσωτερικών επιφανειών των τοιχωμάτων των φρεατίων, αφαιρούμενου του μήκους των ειδικών
τεμαχίων.
Η αποζημίωση του Αναδόχου περιλαμβάνει την προμήθεια των σωλήνων και των ελαστικών δακτυλίων, την
κοπή των σωλήνων, την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων, την σύνδεση των
σωλήνων στα φρεάτια, την παροχή του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών,
μικρούλικών, εφοδίων, εργαλείων, ικριωμάτων, εγκαταστάσεων, εξασφάλιση και κατανάλωση ενέργειας και
γενικότερα παροχής, οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επιτόπου των έργων, της
προμήθειας, μεταφοράς, μετακίνησης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και σταλίας όλων των υλικών
επιτόπου των έργων, καθώς και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, καθαρισμών και ελέγχων
(εξαιρουμένου του τηλεοπτικού ελέγχου), τυχόν αντικαταστάσεων ή/και επιδιορθώσεων, κλπ. για την
σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.
Διευκρινίζεται ότι η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων, ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων, τα ειδικά τεμάχια (ταυ, σαμάρια ιδιωτικών συνδέσεων, κλπ) καθώς και ο τηλεοπτικός έλεγχος δεν
περιλαμβάνονται στις επιμετρούμενες μονάδες της παρούσας.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Όροι υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων.
x Διακίνηση με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χρήση εξοπλισμού και εργαλείων χειρός.
x Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.
x Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
Ο χειρισμός του ανυψωτικού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές.

A.2.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Επισημαίνονται τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για υπόγεια δίκτυα,
όπως αυτά περιγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
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Bιβλιογραφία
[1] ΕΛΟΤ EN 13508-1 Διερεύνηση και αξιολόγηση των δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων Μέρος 1:Γενικές απαιτήσεις -- Investigation and assessment of drain and sewer systems outside
buildings - Part 1: General Requirements

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ΕΛΟΤ EN 13508-2 Διερεύνηση και αξιολόγηση των δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων Μέρος 2: Σύστημα κωδικοποίησης οπτικού ελέγχου -- Investigation and assessment of drain and
sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system
[3] ΕΛΟΤ CEN TS 1401-2 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και
αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 2:
Οδηγός για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης -- Plastics piping systems for non-pressure
underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance
for assessment of conformity
[4] ΕΛΟΤ ΕΝ 1277
Συστήματα
πλαστικών
σωληνώσεων
Συστήματα
θερμοπλαστικών
σωληνώσεων για υπόγειες εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών
συνδέσμων τύπου στεγανωτικού δακτυλίου -- Plastics piping systems - Thermoplastics piping
systems for buried non-pressure applications - Test methods for leaktightness of elastomeric
sealing ring type joints
[5] ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό -- Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
[6] Y.A. 14097/751/2012 Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα
εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια
θέρμανση (ΦΕΚ 3346Β).
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
Cast iron gate valves

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–02:2017.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ
99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–02 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από
την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων
φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιμές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων με ωτίδες και ελαστική έμφραξη, που τοποθετούνται σε
δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους
ΕΛΟΤ EN 19

Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση των μεταλλικών βαλβίδων -- Industrial
valves - Marking of metallic valves

ΕΛΟΤ ΕΝ 558

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για
χρήση σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες
με PN και Κατηγορία -- Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face
dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class
designated valves

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό -- Elastomeric seals - Materials
requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές
δοκιμές επαλήθευσης. Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις -- Valves for water supply Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. Part 1:
General requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-2

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού.- Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές
δοκιμές επαλήθευσης. Μέρος 2 : Βαλβίδες διακοπής -- Valves for water
supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests.
Part 2: Isolating valves

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες,
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα χαρακτηρισμένα με PN. Μέρος 1 : Χαλύβδινες
φλάντζες -- Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες,
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα χαρακτηρισμένα με PN. Μέρος 2 : Χυτοσιδηρές
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

φλάντζες -- Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories PN designated - Part 2: Cast iron flanges
ΕΛΟΤ ΕΝ 1171

Βιομηχανικές βαλβίδες – Χυτοσιδηρές βαλβίδες τύπου θύρας -- Industrial
valves - Cast iron gate valves

ΕΛΟΤ ΕΝ 1514-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβασμάτων για φλάντζες
χαρακτηρισμένες με ΡΝ - Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβάσματα με ή
χωρίς προσθήκες -- Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PNdesignated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

ΕΛΟΤ ΕΝ 1515-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1 : Επιλογή
σύνδεσης με κοχλίες -- Flanges and their joints - Bolting - Part 1 : Selection of
bolting

ΕΛΟΤ EN 1515-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση - Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ -- Flanges and
their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel flanges,
PN designated

ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση – Φαιός χυτοσίδηρος -- Founding – Gray cast irons

ΕΛΟΤ EN 1563

Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη -- Founding Spheroidal graphite cast irons

ΕΛΟΤ EN ISO 3506

Μηχανικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικών στερεωτικών από ανοξείδωτο χάλυβα –
Μέρη 1 έως 4 -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel
fasteners – (Part 1 to 4)

ΕΛΟΤ ΕΝ 10088

Ανοξείδωτοι χάλυβες (Μέρος 1 έως 5) -- Stainless steels – (Part 1 to 5)

ΕΛΟΤ ΕΝ 10204

Μεταλλικά προϊόντα - Τύποι εγγράφων ελέγχου -- Metallic products - Types of
inspection documents

ΕΛΟΤ ΕΝ 12164

Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις -- Copper
and copper alloys - Rod for free machining purposes

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης,
διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις -Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test
procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 14901

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα. - Εποξειδική
επικάλυψη (βαρέως τύπου) των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων από ελατό
χυτοσίδηρο - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. Ductile iron pipes, fittings and
accessories. - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and
accessories. - Requirements and test methods

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. – Απαιτήσεις -- Quality management
systems – Requirements

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1 Χαρακτηριστικά κατασκευής
Οι δικλείδες θα είναι τύπου μη ανυψούμενου βάκτρου, με ελαστική έμφραξη και φλάντζες.
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-2 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 1171 και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες, που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η ονομαστική πίεση των δικλείδων θα είναι PN10, ΡΝ16 ή PN25 σύμφωνα με την μελέτη.
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και
προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη), μακρόχρονη και ομαλή λειτουργία καθώς και ελαχιστοποίηση
των απαιτήσεων συντήρηση τους.
Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 558, σειρά 14 για δικλείδες PN10 και
PN16 ή/και σειρά 15 για δικλείδες PN10, PN16 και PN25.
Η σύνδεση του σώματος των δικλείδων με τη σωλήνωση, καθώς και η σύνδεση σώματος και καλύμματος
των δικλείδων θα γίνεται με φλάντζες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 και 1092-2 και την
ονομαστική πίεση λειτουργίας τους. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
1515-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1515-2.
Ειδικά οι δικλείδες διατομής μεγαλύτερης ή ίσης από DN 500 mm θα διαθέτουν βαλβίδα παράκαμψης
διατομής τουλάχιστον DN 40 mm, με την οποία θα διασφαλίζεται το ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο της
σωλήνωσης που είναι τοποθετημένη η κύρια δικλείδα.
Όλα τα χυτά μέρη των δικλείδων θα είναι επιμελώς χυτευμένα και δεν θα παρουσιάζουν ρωγμές,
σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, ασυνέχειες, διογκώσεις, παραμορφώσεις ή άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η
οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλόμενων σε ελαττωματική χύτευση, με
επιπρόσθετα υλικά.
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση επισκευής, να είναι δυνατή η αντικατάσταση
του άνω τμήματός τους, σύρτη, βάκτρου κ.λπ., χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του κυρίως σώματος της
από τη σωλήνωση. Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση της δικλείδας, χωρίς
την καταστροφή κανενός από τα επί μέρους τμήματά της.
Ο σύρτης θα είναι αδιαίρετος και θα φέρει επίστρωμα στερεωμένο κατά τρόπο ασφαλή και με διαμόρφωση
που θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα. Για την μείωση των τριβών και την ασφαλή οδήγηση του σύρτη, στο
εσωτερικό του σώματος της δικλείδας θα υπάρχουν πλευρικοί οδηγοί πάνω στους οποίους θα ολισθαίνει ο
σύρτης.
Όταν οι δικλείδες είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους
διάμετρο και θα έχουν εσωτερικά στο κάτω μέρος κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη από εγκοπές κ.λπ.,
ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών υλών που θα καθιστούν προβληματική την
στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας.
Ο χειρισμός των δικλείδων θα γίνεται είτε με τιμόνι στερεωμένο στο άκρο του βάκτρου, είτε με κλειδί
χειρισμού, είτε ηλεκτροκίνητα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην μελέτη. Σε περίπτωση που προβλέπεται
χειρισμός με κλειδί οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρου
πυραμίδας, με κατάλληλες διαστάσεις προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του
βάκτρου.
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Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα
επιτυγχάνεται με τουλάχιστον τρεις -αντικαταστάσιμους υπό λειτουργία- ελαστικούς δακτυλίους (O-rings),
υψηλής αντοχής σε διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα χαρακτηριστικά του υγρού
μεταφοράς (νερό πόσιμο ή μη, λύματα), κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60ºC. Δεν θα
απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγανοποίησης. Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία
επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης
στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το
σώμα της δικλείδας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου το
περικόχλιο να παραμένει στην θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα
δυνατά. Επίσης θα υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης του καλύμματος (καμπάνας)
για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube), εφόσον αυτό απαιτείται από την
μελέτη.
Το σώμα κάθε δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 για την
ονομαστική διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία
του κατασκευαστή. Επίσης σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της
δικλείδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παραγωγής, το έτος κατασκευής και ο αριθμός
παραγγελίας.

4.2 Υλικά κατασκευής
Όλα τα υλικά κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν αντοχή σε φθορά
και διάβρωση, ανάλογα με το περιβάλλον, τις συνθήκες λειτουργίας τους και τα χαρακτηριστικά του υγρού
(νερό πόσιμο ή μη, λύματα).
Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο ποιότητας
τουλάχιστον EN-GJL-250, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 ή από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον EN-GJS-400-15, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563. Κάθε πρόσμιξη
υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.
Ο σύρτης θα είναι πλήρως επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής (EPDM ή NBR), σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing).
Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 13,0%
σύμφωνα με τη σειρά ΕΛΟΤ EN 10088. Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από
κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. CuZn39Pb3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164) ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το ελαστικό παρέμβυσμα μεταξύ σώματος και καλύμματος δικλείδας θα είναι κατασκευασμένο από
συνθετικό ελαστικό EPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 681-1.
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες, που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της δικλείδας θα
είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον A2 σύμφωνα με τα σειρά ΕΛΟΤ ISO
3506.
Οι δικλείδες θα βαφτούν εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδική βαφή υψηλής αντοχής σε διάβρωση,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14901. Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 250 μm.
Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των δικλείδων θα βεβαιώνονται από κατάλληλο φορέα/εργαστήριο
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [1]), από όπου θα προκύπτει η
συμμόρφωση τους προς τα σχετικά πρότυπα.
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Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Η μεταφορά, διακίνηση και η αποθήκευση των δικλείδων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
φθορών. Οι δικλείδες θα μεταφέρονται σε κατάλληλη συσκευασία, ανάλογα με το μέγεθος τους. Τα άκρα
τους θα είναι πωματισμένα και ο σύρτης τους σε θέση ελαφρά ανοικτή. Οι δικλείδες απαγορεύεται να
σέρνονται και να φορτώνονται - ξεφορτώνονται με ρήψη ή/και ανατροπή.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για την φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση των δικλείδων θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανυψωτικά
μηχανήματα (όπου απαιτούνται λόγω του μεγέθους τους) με ιμάντες από συνθετικό υλικό, ώστε να
αποφεύγεται ο τραυματισμός των δικλείδων από τη χρήση αλυσίδων, συρματόσχοινων, κλπ.
Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους (τρόπος έδρασης,
κ.λπ.).
Οι δικλείδες και τα εξαρτήματά τους θα επιθεωρούνται τόσο κατά την παράδοση τους όσο και αμέσως πριν
την εγκατάσταση τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν υποστεί φθορές. Δικλείδες που παρουσιάζουν
φθορές, λόγω των συνθηκών μεταφοράς ή/και αποθήκευσης τους δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και θα
απομακρύνονται με δαπάνες του Αναδόχου.

5.2 Τοποθέτηση – Σύνδεση δικλείδων
Οι δικλείδες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και την μελέτη του έργου. Η
σύνδεση των ωτίδων (δικλείδας – σωλήνωσης) θα γίνεται με χαλύβδινους, γαλβανισμένους εν θερμώ
κοχλίες, το σπείρωμα των οποίων θα ακολουθεί το διεθνές σύστημα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι
εξαγωνικά.
Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με παρεμβάσματα μεταξύ των φλαντζών, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1514-1.
Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων οι σωλήνες θα καθαρίζονται επιμελώς, ώστε να απομακρύνονται
ξένα σώματα που έχουν τυχόν εισχωρήσει σ’ αυτούς και μπορούν να εμποδίσουν την λειτουργία των
δικλείδων.
Για την σύνδεση τα τεμάχια θα ευθυγραμμίζονται και θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των ωτίδων να
βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη και να μένει μικρό κενό για να μπει το παρέμβασμα. Οι κοχλίες
θα σφίγγονται βαθμιαία με διαδοχική κοχλίωση των αντιδιαμετρικών μπουλονιών.

6

Κριτήρια αποδοχής

Για την αποδοχή των προτεινόμενων δικλείδων και εξαρτημάτων τους προς ενσωμάτωση στο έργο ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των δικλείδων, όπου θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία
και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου, πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο και ακριβής μετάφρασή του
στην Ελληνική γλώσσα,
Πλήρη τεχνική περιγραφή των δικλείδων και των εξαρτημάτων τους (υλικά κατασκευής, κ.λπ.),
Κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις,
Διάγραμμα απώλειας φορτίου σε συνάρτηση με την διερχόμενη παροχή ή πινάκα με αναλυτικές τιμές για
τους συντελεστές απωλειών “Ζ” για κάθε διάμετρο δικλείδας που ενσωματώνεται στο έργο,
Αριθμό στροφών για το πλήρες άνοιγμα της δικλείδας κάθε κατηγορίας,
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Πλήρεις οδηγίες αποθήκευσης / εγκατάστασης / σύνδεσης και περιοδικής συντήρησης.
Πιστοποιητικά, εγκρίσεις και εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα
προκύπτει η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων για χρήση σε δίκτυα πόσιμου ή μη ύδατος,
λυμάτων, κ.λπ. ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Πιστοποιητικά δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση
των υλικών προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων. Τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά
παρεμβύσματα μεταξύ σώματος και καλύμματος δικλείδας και η επικάλυψη των συρτών θα συνοδεύονται
από δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και θα φέρουν σήμανση CE
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011,
Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και από το εργοστάσιο κατασκευής και από τον
προμηθευτή,
Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από το
εργοστάσιο κατασκευής,
Έγγραφα ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204.

Οι δικλείδες θα δοκιμαστούν στα εργοστάσια κατασκευής τους σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1 & 2 και ΕΛΟΤ EN 12266-1 & 2. Η πίεση δοκιμής για έλεγχο του
σώματος της δικλείδας θα είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Η
πίεση δοκιμής για έλεγχο στεγανότητας (Seal test) θα είναι 1,1 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης
επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δε θα πρέπει να εμφανισθεί καμία ορατή
διαρροή. Η δοκιμή θα γίνεται και κατά τις δύο φορές (διευθύνσεις) λειτουργίας. Τέλος οι δικλείδες θα
ελέγχονται και κατά την δοκιμή του δικτύου που ενσωματώνονται.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των δικλείδων θα γίνει σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένων δικλείδων και ανάλογα με την
ονομαστική διάμετρο (DN) και την ονομαστική πίεση (PN) τους.
Η αποζημίωση του Αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων, υλικών, μικροϋλικών, εφοδίων, εργαλείων, εγκαταστάσεων, εξασφάλιση και κατανάλωση
ενέργειας και γενικότερα παροχής, οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επιτόπου των
έργων, της προμήθειας, μεταφοράς, μετακίνησης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και σταλίας όλων των
υλικών επιτόπου των έργων, καθώς και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, τυχόν
αντικαταστάσεων ή/και επιδιορθώσεων, κλπ. για την σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

Α.2.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Βιβλιογραφία

[1] ΕΛΟΤ EN 12266-2
Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές,
διαδικασίες δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις. Industrial valves -Testing of
metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Αντιπληγματικές βαλβίδες
Pressure relief valves

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–06:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–06 εγκρίθηκε την
2018-11-07 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις
τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων
φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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Αντιπληγματικές βαλβίδες

1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
συσκευών αντιπληγματικής προστασίας σε δίκτυα υπό πίεση.
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Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους
ΕΛΟΤ EN 19

Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση των μεταλλικών βαλβίδων -- Industrial valves Marking of metallic valves.

ΕΛΟΤ EN 1074-1

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις -- Valves for water supply - Fitness for
purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General
requirements

ΕΛΟΤ EN 1074-2

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 2: Βαλβίδες διακοπής -- Valves for water supply - Fitness
for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves

ΕΛΟΤ EN 1074-5

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 5 : Βαλβίδες ελέγχου -- Valves for water supply - Fitness for
purpose requirements and appropriate verification tests - Part 5 : Control valves

ΕΛΟΤ EN 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες -Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες -Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges

ΕΛΟΤ EN 1563

Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη -- Founding Spheroidal graphite cast irons
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ΕΛΟΤ EN 10088-1

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 1: Κατάλογος ανοξείδωτων χαλύβων -- Stainless
steels - Part 1: List of stainless steels

ΕΛΟΤ EN 10204

Μεταλλικά προϊόντα - Τύποι εγγράφων ελέγχου -- Metallic products – Types of
inspection documents

EN 10270-1

Χαλύβδινα σύρματα για ελατήρια - Μέρος 1: Μη κεκραμένα χαλύβδινα σύρματα
ελατηρίων προερχόμενα από έλξη μετά από θερμική κατεργασία με ψύξη σε μπάνιο
μολύβδου -- Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn
unalloyed spring steel wire

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης,
διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις -- Industrial
valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and
acceptance criteria - Mandatory requirements

ΕΛΟΤ EN 14901

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, και εξαρτήματα - Εποξειδική
επικάλυψη (βαρέως τύπου) των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων από ελατό
χυτοσίδηρο - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών -- Ductile iron pipes, fittings and
accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories Requirements and test methods

ΕΛΟΤ EN ISO 4126-1

Διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερβολικής πίεσης. Μέρος 1: Βαλβίδες
ασφαλείας -- Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1:
Safety valves

ΕΛΟΤ EN ISO 4126-4

Διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερβολικής πίεσης. Μέρος 4: Βαλβίδες
ασφαλείας λειτουργούσες με πιλότο -- Safety devices for protection against
excessive pressure - Part 4: Pilot-operated safety valves.

ΕΛΟΤ EN ISO 4126-5

Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερβολικής πίεσης - Μέρος 5:
Ελεγχόμενα συστήματα ασφάλειας ανακούφισης της πίεσης -- Safety devices for
protection against excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief
systems (CSPRS).

ΕΛΟΤ EN ISO 4126-7

Διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερπίεσης. Μέρος 7 : Κοινά δεδομένα - Safety devices for protection against excessive pressure. Part 7: Common data.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις -- Quality management systems
- Requirements.
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Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω όροι και ορισμοί :
•

Στατική πίεση είναι η μέγιστη πίεση που εμφανίζεται στον αγωγό σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή
απουσία υδραυλικού πλήγματος.

•

Πίεση ρύθμισης (set pressure) ή πίεση στεγανότητας είναι η πίεση κατά την οποία η αντιπληγματική
βαλβίδα αρχίζει να ανοίγει. Η πίεση στεγανότητας εκφράζει την ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων πίεσης,
που τείνουν να ανοίξουν τη βαλβίδα και εκείνων που συγκρατούν το πώμα της στη θέση έδρασης του. Η
πίεση στεγανότητας μπορεί να εκφράζεται και σαν ποσοστό της στατικής πίεσης.
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Υπερπίεση είναι η αύξηση πίεσης, πέραν της πίεσης στεγανότητας, με την οποία ανοίγει το πώμα της
βαλβίδας όπως προβλέπεται από τη μελέτη του δικτύου και τον κατασκευαστή της. Η υπερπίεση μπορεί
να εκφράζεται και σαν ποσοστό της πίεσης στεγανότητας.

Απαιτήσεις

4.1 Λειτουργία αντιπληγματικών βαλβίδων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι αντιπληγματικές βαλβίδες θα ικανοποιούν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις λειτουργίας :
•

Η πίεση στεγανότητας θα ρυθμίζεται με ακρίβεια και θα παραμένει σταθερή. Μεταβολή στη πίεση
στεγανότητας θα γίνεται με εξωτερική επέμβαση και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για πίεση
του δικτύου μικρότερη ή ίση από την πίεση στεγανότητας η βαλβίδα θα παραμένει πλήρως κλειστή και
στεγανή.

•

Άμεσο άνοιγμα και εκτόνωση της παροχής μόλις η πίεση υπερβεί την πίεση ρύθμισης.

•

Το κλείσιμο της βαλβίδας θα είναι ομαλό και βραδύ, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία πληγμάτων από
την ίδια την βαλβίδα όταν αποκατασταθεί η πίεση λειτουργίας στον αγωγό.

Οι τιμές της πίεσης ρύθμισης, της μέγιστης υπερπίεσης και της αντίστοιχης παροχής που θα εκτονώνεται, θα
καθορίζονται από τη μελέτη του δικτύου.

4.2 Χαρακτηριστικά αντιπληγματικών βαλβίδων
4.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Οι βαλβίδες θα είναι είτε με αντιστάθμιση της πίεσης από ελατήριο (π.χ. τύπου Neyrpic) ή βαλβίδες διπλού
θαλάμου (διαφραγματικές ή τύπου εμβόλου “piston”), με έναν ή περισσότερους εξωτερικούς πιλότους, οι
οποίοι ανιχνεύουν την εμφάνιση υποπίεσης ή/και υπερπίεσης στο δίκτυο.
Η κατασκευή των βαλβίδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα όταν είναι κλειστή,
μακρόχρονη και ομαλή λειτουργία καθώς και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων συντήρησης. Οι βαλβίδες με
αντιστάθμιση της πίεσης από ελατήριο θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO
4126-1, ΕΛΟΤ EN ISO 4126-4, ΕΛΟΤ EN ISO 4126-5 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4126-7, ενώ οι βαλβίδες διπλού
θαλάμου θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-2, ΕΛΟΤ
ΕΝ 1074-5, ΕΛΟΤ EN ISO 4126-1, ΕΛΟΤ EN ISO 4126-4, ΕΛΟΤ EN ISO 4126-5 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4126-7.
Όλες οι αντιπληγματικές βαλβίδες θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες, που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Η ονομαστική πίεση των βαλβίδων θα είναι PN10, ΡΝ16, PN25 ή PN40 σύμφωνα με την μελέτη.
Οι βαλβίδες θα κατασκευάζονται με τα λιγότερα δυνατά κινητά μέρη, τα οποία θα έχουν και την μικρότερη
δυνατή αδράνεια, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις συνθήκες του υδραυλικού πλήγματος. Οι βαλβίδες
και όλα τους τα εξαρτήματα θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν αντοχή σε φθορά και
διάβρωση, ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας τους (κατάλληλες για πόσιμο ή μη νερό ή
λύματα, εξασφάλιση στεγανότητας, ομαλή και άμεση ανταπόκριση στις αυξομειώσεις των πιέσεων,
σταθερότητα των ρυθμίσεων σε βάθος χρόνου, κ.λπ.).
Οι ρυθμίσεις των βαλβίδων θα αποσκοπούν στο ακαριαίο άνοιγμα και στο ομαλό σταδιακό κλείσιμο τους,
ώστε αφενός να προστατεύεται η σωλήνωση και αφετέρου να μην δημιουργούνται παράπλευρα υδραυλικά
πλήγματα από το κλείσιμο της ίδιας της βαλβίδας.
Η σύνδεση των βαλβίδων με τη σωλήνωση, καθώς και η σύνδεση σώματος και καλύμματος τους θα γίνεται
με φλάντζες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 και την ονομαστική πίεση
λειτουργίας τους. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1515-1.
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Οι βαλβίδες θα ρυθμίζονται στο εργοστάσιο για την πίεση στεγανότητας που καθορίζεται από την μελέτη,
πάνω από την οποία θα εξασφαλίζεται η εκτόνωση παροχής για την απόσβεση του υδραυλικού πλήγματος.
Επί τόπου ρύθμιση θα είναι δυνατή με χρήση ειδικών διατάξεων και ανάλογα με τον τύπο της
αντιπληγματικής βαλβίδας. Το σύστημα ρύθμισης δεν θα είναι προσπελάσιμο από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα και θα λαμβάνονται μέτρα προς τούτο.
Το σώμα κάθε βαλβίδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 για την
ονομαστική διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία
του κατασκευαστή. Επίσης σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της
βαλβίδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά η πίεση ρύθμισης (στεγανότητας), ο αριθμός παραγωγής, το έτος
κατασκευής και ο αριθμός παραγγελίας. Σε περίπτωση που προβλέπεται ηλεκτροκίνητη λειτουργία θα
αναγράφεται η τάση λειτουργίας, η συχνότητα και το είδος του ρεύματος (AC/DC).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι βαλβίδες θα βαφτούν εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδική βαφή υψηλής αντοχής σε διάβρωση,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14901. Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 250 μm.
Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των βαλβίδων θα βεβαιώνονται από κατάλληλο φορέα/εργαστήριο
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [1]), από όπου θα προκύπτει η
συμμόρφωση τους προς τα σχετικά πρότυπα..
4.2.2 Βαλβίδες με αντιστάθμιση της πίεσης από ελατήριο (π.χ. τύπου Neyrpic)
Η λειτουργία της βαλβίδας θα είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας εκτός από
εκείνη του υπό πίεση υγρού του δικτύου (υδραυλική λειτουργία). Η λειτουργία θα βασίζεται σε ένα
αυτοκεντρούμενο επίπεδο δίσκο, που με την βοήθεια ρυθμιζόμενου ελατηρίου θα κλείνει στεγανά το
ακροφύσιο εξόδου. Όταν σημειωθεί υπερπίεση, η βαλβίδα θα είναι ρυθμισμένη ώστε να επέρχεται άμεσο
άνοιγμα του δίσκου έμφραξης και εκτόνωση, μέσω της εξόδου του ακροφυσίου, της απαραίτητης ποσότητας
υγρού για την απόσβεση του πλήγματος. Η μέγιστη ονομαστική πίεση των αντιπληγματικών βαλβίδων τύπου
αντιστάθμισης της πίεσης από ελατήριο, είναι PN25.
Η ρύθμιση της πίεσης στεγανότητας θα επιτυγχάνεται μέσα από δύο κοχλιοτομημένες ντίζες με διπλά
παξιμάδια ασφαλείας που θα μεταβάλλουν την φόρτιση επί του ελατηρίου μέσω ενός δίσκου.
Το σώμα των βαλβίδων θα φέρει στη βάση του φλαντζωτό άκρο ονομαστικής διαμέτρου DN50, DN80,
DN125 ή DN200, όπως καθορίζεται στην μελέτη του έργου. Για την ανάρτηση της βαλβίδας το κάλυμμα της
θα φέρει στο ανώτερο σημείο του, κλειστό άγκιστρο.
4.2.3 Βαλβίδες διπλού θαλάμου με πιλότο, τύπου Υ ή Α (γωνιακές)
Οι βαλβίδες διπλού θαλάμου θα είναι είτε διαφραγματικές ή τύπου εμβόλου και θα μπορούν να
λειτουργήσουν είτε με ηλεκτρικό ρεύμα είτε με την πίεση του δικτύου (υδραυλική λειτουργία). Όταν
προβλέπεται ηλεκτρική λειτουργία, θα υπάρχει εφεδρικός τρόπος λειτουργίας της βαλβίδας για την
περίπτωση διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η βαλβίδα θα εκτονώνει το υδραυλικό πλήγμα που προκαλείται από τις απότομες μεταβολές της ροής, τόσο
όταν δημιουργείται υπερπίεση όσο και όταν δημιουργείται υποπίεση. Οι διακυμάνσεις και οι τιμές των
πιέσεων θα καθορίζονται από τη μελέτη του δικτύου. Το άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων διπλού θαλάμου
θα ελέγχεται από εξωτερικό πιλότο/ους, βάσει της πίεσης του δικτύου. Η έδρα στεγανοποίησης στο σώμα
της βαλβίδας θα είναι ανταλλάξιμη, ώστε να είναι δυνατή η ευχερής επισκευή και συντήρησή της.
Ο δίσκος έμφραξης της βαλβίδας θα συνδέεται με το διάφραγμα του διπλού θαλάμου ή με το έμβολο με
άξονα. Ο πιλότος/οι και ο κυρίως κορμός της βαλβίδας θα συνδέονται έτσι ώστε να λειτουργούν σαν ενιαίο
σώμα. Στις σωληνώσεις των πιλότων θα τοποθετούνται φίλτρα (strainer) για την ομαλή λειτουργία τους.
Η βαλβίδα θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλα μανόμετρα (π.χ. γλυκερίνης) περιοχής ενδείξεων όπως
καθορίζεται στη μελέτη του έργου.
Η μέγιστη ονομαστική πίεση των βαλβίδων διπλού θαλάμου διαφραγματικού τύπου είναι PN25, ενώ των
βαλβίδων διπλού θαλάμου τύπου εμβόλου είναι PN40.
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Υλικά κατασκευής

4.3.1 Βαλβίδες με αντιστάθμιση της πίεσης από ελατήριο (π.χ. τύπου Neyrpic)
x Το σώμα της βαλβίδας, το κάλυμμα και η φλάντζα σύνδεσης θα είναι από χάλυβα.
x Το ακροφύσιο και ο δίσκος φραγής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 316 (1.4404) κατά
ΕΛΟΤ EN 10088-1.
x Το ελατήριο θα είναι από ειδικό χάλυβα ελατηρίων υψηλής αντοχής (SH) κατά EN 10270-1.
x Οι ντίζες και τα περικόχλια ρύθμισης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 316 (1.4404) κατά
ΕΛΟΤ EN 10088-1.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.3.2 Βαλβίδες διπλού θαλάμου με πιλότο, τύπου Υ ή Α (γωνιακές)
x Το σώμα, το κάλυμμα, η βάση του θαλάμου και ο δίσκος έμφραξης των διαφραγματικών βαλβίδων
διπλού θαλάμου θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας
τουλάχιστον EN-GJS-400-15 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα
ποιότητας 316 (1.4404) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-1.
x Το σώμα, το κάλυμμα του εμβόλου και η βάση του θαλάμου για βαλβίδες τύπου εμβόλου
ονομαστικής πίεσης ΡΝ16 και ΡΝ25 θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον EN-GJS-400-15, ενώ για βαλβίδες ονομαστικής πίεσης PN40 από
ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον EN-GJS-500-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 1.4404 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-1.
x Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον X20Cr13 (1.4021) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10088-3.
x Η έδρα στεγανοποίησης στο σώμα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 316 (1.4404) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-1.
x Το διάφραγμα των διαφραγματικών βαλβίδων θα είναι από NBR ενισχυμένο με πλαστικές ίνες.
x Το ελατήριο θα είναι από ειδικό χάλυβα ελατηρίων υψηλής αντοχής (SH) κατά ΕΛΟΤ EN 10270-1.
x Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
x Ο εξωτερικός πιλότος θα είναι από ορείχαλκο.
x Όλα τα ελαστομερή (ελαστικά στεγανότητας έδρας, O-ring κ.λπ.) θα είναι από EPDM

5

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση αντιπληγματικών βαλβίδων
Η μεταφορά, η διακίνηση και η αποθήκευση των βαλβίδων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
φθορών. Οι βαλβίδες θα μεταφέρονται σε κατάλληλη εργοστασιακή συσκευασία. Οι βαλβίδες απαγορεύεται
να σέρνονται και να φορτώνονται - ξεφορτώνονται με ρήψη.
Η φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση των βαλβίδων θα γίνεται με τα χέρια ή με κατάλληλα ανυψωτικά
μηχανήματα και με ιμάντες από συνθετικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των βαλβίδων από τη
χρήση αλυσίδων, συρματόσχοινων, κλπ.
Οι βαλβίδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους (τρόπος έδρασης,
κ.λπ.).
Οι βαλβίδες και τα εξαρτήματά τους θα επιθεωρούνται, τόσο κατά την παράδοση τους όσο και αμέσως πριν
την εγκατάσταση τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν υποστεί φθορές. Βαλβίδες που παρουσιάζουν

9
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φθορές, λόγω των συνθηκών μεταφοράς ή/και αποθήκευσης τους δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και θα
απομακρύνονται με δαπάνες του Αναδόχου.

5.2 Σύνδεση βαλβίδων
Οι βαλβίδες θα συνδέονται μόνιμα με το δίκτυο με κατάλληλη συνδεσμολογία, όπως καθορίζεται στη μελέτη
του δικτύου. Σε κάθε βαλβίδα θα τοποθετούνται δικλείδες απομόνωσης με ωτίδες σύμφωνα την μελέτη του
έργου, κατασκευασμένες κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-2.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Γενικά συνιστάται η τοποθέτηση φίλτρων γραμμής, όταν επιλέγεται η τοποθέτηση βαλβίδας διπλού θαλάμου
με πιλότο, ώστε να αποφεύγονται οι επικαθήσεις φερτών στην έδρα της βαλβίδας.
Εφ’ όσον ο αγωγός είναι υπόγειος οι αντιπληγματικές βαλβίδες θα εγκαθίστανται σε κατάλληλα φρεάτια
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται σύστημα απαγωγής του υγρού,
που εκτονώνεται από την αντιπληγματική βαλβίδα. Το εξερχόμενο υγρό θα διοχετεύεται με κατάλληλη
διάταξη (σωλήνωση, κλπ) προς τον πλησιέστερο αποδέκτη ή θα επιστρέφει στο δίκτυο, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη και τον τύπο της βαλβίδας.

6

Κριτήρια αποδοχής

Για την αποδοχή των προτεινόμενων αντιπληγματικών βαλβίδων και εξαρτημάτων τους προς ενσωμάτωση
στο έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των βαλβίδων, όπου θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία
και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου, πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο και ακριβή μετάφρασή του
στην Ελληνική γλώσσα,
Πλήρη τεχνική περιγραφή των βαλβίδων και των εξαρτημάτων τους (υλικά κατασκευής, κ.λπ.),
Κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις,
Διάγραμμα παροχής που εκτονώνεται σε συνάρτηση με την πίεση (Διάγραμμα H-Q) για κάθε τύπο και
διάμετρο βαλβίδας που ενσωματώνεται στο έργο,
Πλήρεις οδηγίες αποθήκευσης / εγκατάστασης / σύνδεσης / ρύθμισης και περιοδικής συντήρησης.
Πιστοποιητικά, εγκρίσεις και εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα
προκύπτει η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων για χρήση σε δίκτυα πόσιμου ή μη ύδατος,
λυμάτων, κ.λπ. ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Πιστοποιητικά δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση
των υλικών προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων,
Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και από το εργοστάσιο κατασκευής και από τον
προμηθευτή,
Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από το
εργοστάσιο κατασκευής,
Έγγραφα ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204.

Οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα τους, θα δοκιμαστούν στα εργοστάσια κατασκευής τους σε υδραυλική πίεση,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1 & 2, ΕΛΟΤ EN 12266-1 & 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
4126-1. Τέλος οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα τους, θα ελέγχονται και κατά την δοκιμή του δικτύου που
ενσωματώνονται.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένης αντιπληγματικής βαλβίδας (περιλαμβανομένων
και των τυχόν πιλότων της), ανάλογα με τον τύπο της (Βαλβίδες με αντιστάθμιση της πίεσης από ελατήριο
(π.χ. τύπου Neyrpic) ή Βαλβίδες διπλού θαλάμου με πιλότο), την ονομαστική της διάμετρο (DN) και την
ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN) της.
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Η αποζημίωση του Αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων, υλικών, μικροϋλικών, εφοδίων, εργαλείων, εγκαταστάσεων, εξασφάλιση και κατανάλωση
ενέργειας και γενικότερα παροχής, οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επιτόπου των
έργων, της προμήθειας, μεταφοράς, μετακίνησης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και σταλίας όλων των
υλικών επιτόπου των έργων, καθώς και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, τυχόν
αντικαταστάσεων ή/και επιδιορθώσεων, κλπ. για την σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Διευκρινίζεται ότι οι δικλείδες απομόνωσης και τα τυχόν εξαρμωτικά τους, τα τυχόν φίλτρα γραμμής, τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης με το δίκτυο και το φρεάτιο εγκατάστασης, δεν περιλαμβάνονται στις επιμετρούμενες
μονάδες της παρούσας.

11
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών:
x Χρήση ανυψωτικών μέσων (περίπτωση βαλβίδων μεγάλων διαστάσεων).
x Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία
(πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τίτλοι εκπαίδευσης). Η εκτέλεση των δοκιμών (υψηλές πιέσεις) θα γίνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό παρουσία Μηχανικού.

Α.2.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής 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:
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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Βιβλιογραφία

[1] ΕΛΟΤ EN 10083-1
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης -Steels for quenching and tempering - Part 1: General technical delivery conditions
[2] ΕΛΟΤ EN 12266-2
Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές,
διαδικασίες δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις -- Industrial valves - Testing
of metallic valves - Part 2: Τests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[3] Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159

14

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52452

2018-11-07

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ICS: 23.040.60--

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
Double orifice air relief valves

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–07:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–07 εγκρίθηκε την
2018-11-07 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις
τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
Η παρούσα ΕΤΕΠ καλύπτει τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που ισχύουν σήμερα
και καλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, παραπέμπει σε εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συμβατή με αυτά.
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Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

1

Αντικείμενο

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιμές των συσκευών εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας σε δίκτυα σωληνώσεων υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους
ΕΛΟΤ EN 19

Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση των μεταλλικών βαλβίδων -- Industrial valves Marking of metallic valves

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος
1: Βουλκανισμένο ελαστικό -- Elastomeric seals - Materials requirements for pipe
joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN 1074-1

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις -- Valves for water supply - Fitness for
purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General
requirements

ΕΛΟΤ EN 1074-2

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 2: Βαλβίδες διακοπής -- Valves for water supply - Fitness for
purpose requirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves

ΕΛΟΤ EN 1074-4

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 4: Αεροβαλβίδες - Valves for water supply - Fitness for
purpose requirements and appropriate verification tests - Part 4: Air valves

ΕΛΟΤ EN 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες -Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες -Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges
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ΕΛΟΤ ΕΝ 1515-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1 : Επιλογή
σύνδεσης με κοχλίες -- Flanges and their joints - Bolting - Part 1 : Selection of
bolting

ΕΛΟΤ EN 1563

Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη -- Founding Spheroidal graphite cast irons

ΕΛΟΤ EN 10204

Μεταλλικά προϊόντα - Τύποι εγγράφων ελέγχου -- Metallic products – Types of
inspection documents

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης,
διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις -Industrial
valves -- Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and
acceptance criteria - Mandatory requirements

ΕΛΟΤ EN 14901

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, και εξαρτήματα - Εποξειδική
επικάλυψη (βαρέως τύπου) των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων από ελατό
χυτοσίδηρο - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών -- Ductile iron pipes, fittings and
accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories Requirements and test methods

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις -- Quality management systems
- Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1 Λειτουργικές απαιτήσεις
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας θα εγκαθίστανται στις θέσεις που προβλέπεται
από τη μελέτη του δικτύου και θα εξασφαλίζουν την αυτόματη και ελεγχόμενη απαγωγή ή είσοδο αέρα στις
εξής περιπτώσεις :
α. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του αγωγού με τη συνεχή απαγωγή του διαλυμένου μέσα
στη μάζα του υγρού αέρα, ο οποίος ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Σ’ έναν λειτουργούντα αγωγό
πίεσης, η ποσότητα αυτή είναι μικρή.
β.

Κατά την πλήρωση του αγωγού με την απαγωγή ποσότητας εκδιωκόμενου αέρα. Σ’ έναν κενό αγωγό, ο
οποίος γεμίζει με υγρό, η ποσότητα αυτή είναι μεγάλη.

γ.

Κατά την εκκένωσή του αγωγού ή σε περίπτωση υδραυλικού πλήγματος κατά τη φάση της υποπίεσης
με την άμεση εισαγωγή μεγάλης ποσότητας αέρα, για την αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής πίεσης
μέσα στον αγωγό.

Οι ανωτέρω λειτουργίες των βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα θα εκτελούνται αυτόματα και ομαλά,
χωρίς τη δημιουργία δευτερογενών πληγμάτων κατά το κλείσιμο των βαλβίδων. Η κατασκευή των βαλβίδων
θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα, όταν είναι κλειστές.
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις συσκευές
αντιπληγματικής προστασίας του δικτύου.
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4.2 Χαρακτηριστικά κατασκευής
Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-4, και
θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες, που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι βαλβίδες θα είναι είτε μονού θαλάμου (βαλβίδες παλινδρομικού τύπου) ή διπλού θαλάμου. Ανάλογα με
τον τύπο τους και το εργοστάσιο κατασκευής, οι βαλβίδες εσωτερικά θα φέρουν έναν ή περισσότερους
πλωτήρες και ένα ή περισσότερα ακροφύσια για την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα. Οι βαλβίδες δεν θα
έχουν άλλα κινητά μέρη εκτός από το σύστημα των πλωτήρων, η ομαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οποίων
θα είναι απόλυτα εξασφαλισμένη.
Οι βαλβίδες θα χαρακτηρίζονται με βάση το υγρό της σωλήνωσης (νερό ή λύματα), τον τύπο τους (διπλού
θαλάμου ή παλινδρομικού τύπου), την ονομαστική διάμετρο (DN) της εισόδου της βαλβίδας και την
ονομαστική πίεση της. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των βαλβίδων θα καθορίζονται από την μελέτη
του έργου.
Ανεξάρτητα από τον τύπο τους, οι βαλβίδες θα εξασφαλίζουν και τις τρεις λειτουργίες που αναγράφονται
στην παράγραφο 4.1 και θα έχουν σταθερή και γνωστή σχέση μεταξύ της εσωτερικής πίεσης του αγωγού και
της παροχής του εξερχόμενου αέρα, η οποία θα απεικονίζεται με σαφήνεια σε χαρακτηριστική καμπύλη
απόδοσης.
Η ονομαστική πίεση των βαλβίδων θα είναι PN10, ΡΝ16, PN25 ή PN40 σύμφωνα με τη μελέτη και οι
συσκευές θα αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον ίση με την πίεση δοκιμής του αγωγού.
Το σώμα των βαλβίδων θα φέρει στη βάση του φλαντζωτό άκρο με ονομαστική διάμετρο, που καθορίζεται
στην μελέτη του έργου. Η φλάντζα σύνδεσης θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 και την
ονομαστική πίεση λειτουργίας. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1515-1.
Το σώμα κάθε βαλβίδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 για την
ονομαστική διάμετρο (DΝ), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία
του κατασκευαστή. Σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της
δικλείδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παραγωγής και ο αριθμός παραγγελίας.
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4.3 Υλικά κατασκευής
Όλα τα υλικά κατασκευής των βαλβίδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε
φθορά και διάβρωση, ανάλογα με το περιβάλλον, τις συνθήκες λειτουργίας τους και τα χαρακτηριστικά του
υγρού (νερό πόσιμο ή μη, λύματα) του δικτύου. Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται
ομαλή λειτουργία, απλότητα χειρισμού και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων συντήρησης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για βαλβίδες ονομαστικής πίεσης έως ΡΝ25, το σώμα και το κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένα από ελατό
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον EN-GJS-400-15, ενώ για βαλβίδες ονομαστικής
πίεσης PN40 από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον EN-GJS-500-7, σύμφωνα
με τα πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563. Κάθε πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το
κράμα να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.
Οι πλωτήρες θα είναι από ειδικό συνθετικό πολυμερές υλικό ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στεγανότητα
μεταξύ σώματος βαλβίδας και καλύμματος πλωτήρων θα επιτυγχάνεται με έναν ή περισσότερους δακτυλίους
O-ring υψηλής αντοχής σε διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα χαρακτηριστικά του
υγρού μεταφοράς (νερό πόσιμο ή μη, λύματα), κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες τουλάχιστον
60ºC.
Οι βαλβίδες θα βάφονται εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδική βαφή υψηλής αντοχής σε διάβρωση,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14901. Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 μm.
Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των βαλβίδων θα βεβαιώνονται από κατάλληλο φορέα/εργαστήριο
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [1]), από όπου θα προκύπτει η
συμμόρφωση τους προς τα σχετικά πρότυπα.

5

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση βαλβίδων
Η μεταφορά, η διακίνηση και η αποθήκευση των βαλβίδων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
φθορών. Οι βαλβίδες θα μεταφέρονται σε κατάλληλη εργοστασιακή συσκευασία. Οι βαλβίδες απαγορεύεται
να σέρνονται και να φορτώνονται - ξεφορτώνονται με ρήψη.
Η φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση των βαλβίδων θα γίνεται με τα χέρια ή με κατάλληλα ανυψωτικά
μηχανήματα και με ιμάντες από συνθετικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των βαλβίδων από τη
χρήση αλυσίδων, συρματόσχοινων, κλπ.
Οι βαλβίδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους (τρόπος έδρασης,
κ.λπ.).
Οι βαλβίδες και τα εξαρτήματά τους θα επιθεωρούνται, τόσο κατά την παράδοση τους όσο και αμέσως πριν
την εγκατάσταση τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν υποστεί φθορές. Βαλβίδες που παρουσιάζουν
φθορές, λόγω των συνθηκών μεταφοράς ή/και αποθήκευσης τους δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και θα
απομακρύνονται με δαπάνες του Αναδόχου.
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5.2 Σύνδεση βαλβίδων
Οι βαλβίδες θα συνδέονται μόνιμα με το δίκτυο. Ανάντη κάθε βαλβίδας θα τοποθετείται μία δικλείδα
απομόνωσης τύπου σύρτου με ωτίδες, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-2. Η σύνδεση της δικλείδας με τον υποκείμενο αγωγό θα γίνεται με φλαντζωτό ειδικό τεμάχιο
από χαλυβδοσωλήνα ή ελατό χυτοσίδηρο. Η φλάντζα θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 ή
ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 και την ονομαστική πίεση λειτουργίας. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1515-1.
Εφ’ όσον ο αγωγός είναι υπόγειος οι βαλβίδες θα εγκαθίστανται σε κατάλληλα φρεάτια σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6

Κριτήρια αποδοχής

Για την αποδοχή των προτεινόμενων βαλβίδων και εξαρτημάτων τους προς ενσωμάτωση στο έργο ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των βαλβίδων, όπου θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία
και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου, πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο και ακριβή μετάφρασή του
στην Ελληνική γλώσσα,
Πλήρη τεχνική περιγραφή των βαλβίδων και των εξαρτημάτων τους (υλικά κατασκευής, κ.λπ.),
Κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις,
Διάγραμμα απόδοσης της βαλβίδας (παροχή αέρα σε συνάρτηση με την πίεση) για τις φάσεις λειτουργίας
της βαλβίδας.
Πλήρεις οδηγίες αποθήκευσης / εγκατάστασης / σύνδεσης και περιοδικής συντήρησης.
Πιστοποιητικά, εγκρίσεις και εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα
προκύπτει η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων για χρήση σε δίκτυα πόσιμου ή μη ύδατος,
λυμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Πιστοποιητικά δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση
των υλικών προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων,
Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και από το εργοστάσιο κατασκευής και από τον
προμηθευτή,
Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από το
εργοστάσιο κατασκευής,
Έγγραφα ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204.

Οι βαλβίδες δικλείδες θα δοκιμαστούν στα εργοστάσια κατασκευής τους σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-1 & 4 και ΕΛΟΤ EN 12266-1 & 2. Η πίεση δοκιμής για έλεγχο του
σώματος της δικλείδας θα είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Η
πίεση δοκιμής για έλεγχο στεγανότητας (Seal test) θα είναι 1,1 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης
επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δε θα πρέπει να εμφανισθεί καμία ορατή
διαρροή. Η δοκιμή θα γίνεται και κατά τις δύο φορές (διευθύνσεις) λειτουργίας. Τέλος οι δικλείδες θα
ελέγχονται και κατά την δοκιμή του δικτύου που ενσωματώνονται.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένης βαλβίδας, ανάλογα με τον τύπο της, την
ονομαστική της διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN) της και το υγρό της σωλήνωσης (νερό
ή λύματα) που εγκαθίστανται.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η αποζημίωση του Αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων, υλικών, μικροϋλικών, εφοδίων, εργαλείων, εγκαταστάσεων, εξασφάλιση και κατανάλωση
ενέργειας και γενικότερα παροχής, οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επιτόπου των
έργων, της προμήθειας, μεταφοράς, μετακίνησης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και σταλίας όλων των
υλικών επιτόπου των έργων, καθώς και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, τυχόν
αντικαταστάσεων ή/και επιδιορθώσεων, κλπ. για την σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.
Διευκρινίζεται ότι οι δικλείδες απομόνωσης, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης με το δίκτυο και το φρεάτιο
εγκατάστασης, δεν περιλαμβάνονται στις επιμετρούμενες μονάδες της παρούσας.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος (για της μεγάλης διαμέτρου συσκευές).
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων)
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

Α.2.2. Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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Βιβλιογραφία

[1] ΕΛΟΤ EN 12266-2
Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές,
διαδικασίες δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις -- Industrial valves - Testing
of metallic valves - Part 2: Τests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-07-10

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ
Irrigation hydrants

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501–08–06–07–10:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ Įʌȩ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ/ȉǼ
99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȅ 1501–08–06–07–10 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 2018-11-07 Įʌȩ
ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ İȣȡȦʌĮȧțȐ,
įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȩ,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ......................................................................................................................... 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 6

4.1

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ..................................................................................................... 6

4.2

ǼʌȚȝȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣıțİȣȫȞ ................................................................................................. 7

5

ȂȑșȠįȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ............................................................................................................... 9

5.1

ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ.............................................................................................................. 9

5.2

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıțİȣȫȞ ............................................................................................................ 9

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ .................................................................................................................. 10

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 10

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ (ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ) ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ............... 11
ǹ.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 11

ǹ.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ .................................................................................................... 11



3

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52468

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-07-10:2018

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȉǼȆ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȅįȘȖȚȫȞ ȃȑĮȢ ȆȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ
țĮȚ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ǼȞȦıȚĮțȩ ǻȓțĮȚȠ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ʌĮȡĮʌȑȝʌİȚ ıİ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ
İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȒ ȝİ ĮȣĲȐ.
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ǹȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ
įȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȡįİȣĲȚțȐ įȓțĲȣĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ
Ǽȁȅȉ EN 1074-1

ǺĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞİȡȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ
įȠțȚȝȑȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Valves for water supply
- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1:
General requirements

Ǽȁȅȉ EN 1074-6

ǺĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞİȡȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ
įȠțȚȝȑȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 6: ȈĲȩȝȚĮ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ -- Valves for water supply
- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 6:
Hydrants

Ǽȁȅȉ EN 1092-2

ĭȜȐȞĲȗİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ - ȀȣțȜȚțȑȢ ĳȜȐȞĲȗİȢ ȖȚĮ ıȦȜȒȞİȢ, įȚțȜİȓįİȢ,
İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȑȞĮ ȝİ ȇȃ - ȂȑȡȠȢ 2: ȋȣĲȠıȚįȘȡȑȢ
ĳȜȐȞĲȗİȢ -- Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1515-1

ĭȜȐȞĲȗİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ - ȈȪȞįİıȘ ȝİ țȠȤȜȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 1 : ǼʌȚȜȠȖȒ
ıȪȞįİıȘȢ ȝİ țȠȤȜȓİȢ -- Flanges and their joints - Bolting - Part 1 : Selection of
bolting.

Ǽȁȅȉ EN 1561

ȋȪĲİȣıȘ - ĭĮȚȩȢ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠȢ -- Founding - Grey cast irons

Ǽȁȅȉ EN 1563

ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮ ȤȣĲȘȡȓȦȞ - ȋȣĲȠıȓįȘȡȠȢ ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ ȖȡĮĳȓĲȘ - Founding Spheroidal graphite cast irons

Ǽȁȅȉ EN 10204

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ȉȪʌȠȚ İȖȖȡȐĳȦȞ İȜȑȖȤȠȣ -- Metallic products – Types of
inspection documents

Ǽȁȅȉ EN 12266-1

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ - ǻȠțȚȝȑȢ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ǻȠțȚȝȑȢ
ʌȓİıȘȢ, įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȠțȚȝȒȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ - ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
-- Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test
procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements

Ǽȁȅȉ EN 14901

ȈȦȜȒȞİȢ Įʌȩ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ, İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ, țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ - ǼʌȠȟİȚįȚțȒ
İʌȚțȐȜȣȥȘ (ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ) ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ İȜĮĲȩ
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ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȫȞ -- Ductile iron pipes, fittings and
accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and
accessories - Requirements and test methods
Ǽȁȅȉ EN ISO 9001

3

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality management
systems - Requirements.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȅȚ ĮȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıİ ĮȡįİȣĲȚțȐ įȓțĲȣĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ȐȡįİȣıȘȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȣįȡȠȜȘȥȓĮ ȣʌȩ ıĲĮșİȡȒ ʌȓİıȘ țĮȚ ȝİ İȜİȖȤȩȝİȞȘ ʌĮȡȠȤȒ. ȅȚ țȡȠȣȞȠȓ, ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣȢ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ıȦȜȘȞȦĲȩ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȞĲȘ ĲȠȣȢ ȝİ ĲȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ țȚȞȘĲȩ ȣȜȚțȩ ĮȡįİȪıİȦȞ.
ȅȚ ĮȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ șĮ İȓȞĮȚ İȞȩȢ, įȪȠ, ĲȡȚȫȞ Ȓ ĲİııȐȡȦȞ ıĲȠȝȓȦȞ İȟȩįȠȣ țĮȚ șĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ
ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țĮȚ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ įȚȐȝİĲȡȠ (DN) ĲȦȞ İȟȩįȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ (ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȣ
Schlumberger, įȚĮĳȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȖȦȞȚĮțȑȢ Ȓ ĲĮȣ, țȜʌ.). ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ
țȡȠȣȞȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ.

ȅȚ ĮȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ȝİĲȡȘĲȑȢ ʌĮȡȠȤȒȢ (ȣįȡȩȝİĲȡĮ) țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȑȢ ʌĮȡȠȤȒȢ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, șĮ ĳȑȡȠȣȞ ȡȣșȝȚıĲȑȢ ʌȓİıȘȢ (ȣįȡȠȜȘȥȓĮ ȝİ ȡȣșȝȚıĲȒ
ʌȓİıȘȢ) Ȓ/țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȣįȡȠȜȘȥȓĮ ȝİ ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ).
Ǿ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ʌȓİıȘ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ȇȃ10, ȇȃ16 Ȓ ȇȃ25 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
ȅȚ ĮȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1074-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
1074-6 țĮȚ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ, ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001 Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝȠ. Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠȝĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ĮʌȜȩĲȘĲĮ ȤİȚȡȚıȝȠȪ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ ĳșȠȡȐ (ȜȩȖȦ țȡȠȪıİȦȞ, ĮțȡĮȓȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȢ ȤȡȒıȘȢ) țĮȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
ȉȠ țİȞĲȡȚțȩ ȐȞȠȚȖȝĮ țĮȚ țȜİȓıȚȝȠ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ Ȓ ȝİ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ
ȕĮȜȕȓįĮ. ȉȠ ȐȞȠȚȖȝĮ țĮȚ țȜİȓıȚȝȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ȝİ ıȣȡĲĮȡȦĲȒ įȚțȜİȓįĮ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ Ȓ
ȝȑıȦ įȚĮĳȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ Ȓ ȝİ įȚȐĲĮȟȘ ȕĮȜȕȓįĮȢ ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮʌȩȜȣĲȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮĲȐ ĲȠ țȜİȓıȚȝȠ ĲȘȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ. ȉȠ țȜİȓıȚȝȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ İȜİȖȤȩȝİȞȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȖȝĮĲȠȢ.
ǵĲĮȞ Ƞ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ ȝİ ĲȚȝȩȞȚ, ĲȩĲİ Ƞ țȡȠȣȞȩȢ șĮ țȜİȓȞİȚ ȝİ įİȟȚȩıĲȡȠĳȘ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ
ĲȚȝȠȞȚȠȪ. ȅ ĮȡįİȣĲȚțȩȢ țȡȠȣȞȩȢ șĮ țȜİȓȞİȚ ĮȣĲȩȝĮĲĮ ĮʌȠȣıȓĮ ȗȘĲȒıİȦȢ ȞİȡȠȪ.
ȅȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȚȑıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ʌȓİıȘ ȐȡįİȣıȘȢ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ
ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȘȢ.
ȅȚ țȡȠȣȞȠȓ șĮ ȕȐĳȠȞĲĮȚ ȝİ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȕĮĳȒ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 14901. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ȕĮĳȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 200 ȝm.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-07-10:2018

ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ șĮ ȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĳȠȡȑĮ/İȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [1]), Įʌȩ ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.2 ǼʌȚȝȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣıțİȣȫȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2.1

ȈȫȝĮ ıȣıțİȣȒȢ

ȉĮ țȪȡȚĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ ȝȑȡȘ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ (țȠȡȝȩȢ, țȐȜȣȝȝĮ, ȕȐıȘ) țĮȚ ĲȦȞ ȣįȡȠıĲȠȝȓȦȞ ȖȚĮ
țȡȠȣȞȠȪȢ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ (ȇȃ) 10ATM șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ Įʌȩ ĳĮȚȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ EN-GJL-250 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1561 Ȓ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ
ȖȡĮĳȓĲȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ EN-GJS-400-15 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1563, İȞȫ ȖȚĮ țȡȠȣȞȠȪȢ
ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ (ȇȃ) ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Ȓ ȓıȘȢ ĲȦȞ 16 ATM șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ Įʌȩ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ
ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ ȖȡĮĳȓĲȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ EN-GJS-400-15, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1563.
ȀȐșİ ʌȡȩıȝȚȟȘ ȣȜȚțȫȞ ȝİ țĮĲȫĲİȡȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ țȡȐȝĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩ, ıȣȝʌĮȖȑȢ
țĮȚ ȠȝȠȚȠȖİȞȑȢ.
ȈĲȠȣȢ ĮȡįİȣĲȚțȠȪȢ țȡȠȣȞȠȪȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮȞȠȓȖȠȣȞ țĮȚ țȜİȓȞȠȣȞ ȝİ ĲȚȝȩȞȚ, ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ Įʌȩ
ĳĮȚȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ EN-GJL-250 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1561.
ȉȠ ıȫȝĮ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ țȡȠȣȞȠȪ șĮ ĳȑȡİȚ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĳȜĮȞĲȗȦĲȩ ȐțȡȠ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ Įʌȩ DN
50 ȑȦȢ Dȃ 150 ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȣʌȠțİȓȝİȞȠ ĮȡįİȣĲȚțȩ įȓțĲȣȠ. Ǿ ĳȜȐȞĲȗĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1092-2 țĮȚ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȅȚ țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1515-1.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ țȡȠȣȞȠȪ Ș įȚȐȝİĲȡȠȢ ĲȦȞ ıĲȠȝȓȦȞ İȟȩįȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ DN50
ȑȦȢ DN150. ȉĮ ıĲȩȝȚĮ İȟȩįȠȣ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĳȜȐȞĲȗİȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1092-2 Ȓ ȣʌȠįȠȤȑȢ
ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ țȚȞȘĲȩ ȣȜȚțȩ ĮȡįİȪıİȦȞ.
4.2.2

ȈĲȠȚȤİȓȠ ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ
«ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ» ĲȩĲİ, İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣįȡȠȜȘȥȓİȢ ȝİ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ
ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ, Ȓ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ İȚįȚțȩ ĮȝĳȚĳȜĮȞĲȗȦĲȩ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ʌĮȡȑțĲĮȝĮ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȘȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
țĮȚ ȞĮ İțțİȞȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȦ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ, ȖȚĮ ĲȘȞ İțțȑȞȦıȘ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ, șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȠʌȒ, ıĲȠ țȐĲȦ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡİțĲȐȝĮĲȠȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ İțțȑȞȦıȘȢ ĲȪʌȠȣ İȜĮĲȘȡȓȠȣ – ıĳĮȚȡȚįȓȠȣ (ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ). Ȋʌȩ
ĲȘȞ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠ ıĳĮȚȡȓįȚȠ șĮ țȜİȓȞİȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ıĲİȖĮȞȐ ĲȠ İʌȚıĲȩȝȚȠ İțțȑȞȦıȘȢ, İȞȫ ȝİ ĲȘȞ
įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ (țȜİȓıȚȝȠ ĲȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ) ĲȠ ıĳĮȚȡȓįȚȠ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ ȝİ ĲȘȞ
İʌİȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȜĮĲȘȡȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İțțİȞȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ıȫȝĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
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ȇȣșȝȚıĲȒȢ ʌȓİıȘȢ

ȅ ȡȣșȝȚıĲȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȠ țȚȞȘĲȩ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ȝİȖȐȜİȢ ʌȚȑıİȚȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ
ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ ȡȣșȝȚıĲȒ ʌȓİıȘȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȒ țĮȚ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ / įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ țȡȠȣȞȠȪ, Ƞ ȡȣșȝȚıĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ “İȜĮĲȘȡȓȠȣ”,
İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠȢ ıĲȠ ıĲȩȝȚȠ İȟȩįȠȣ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȪʌȠȣ “ʌȚȜȩĲȠȣ” ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȘȢ
ʌȓİıȘȢ ıİ țȐșİ ȑȟȠįȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ȡȪșȝȚıȘ ĲȘȢ İʌȚșȣȝȘĲȒȢ ʌȓİıȘȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ȣʌİȡȕȐȜȜȠȣıĮ ʌȓİıȘ ȞĮ ȝȘȞ ȟİʌİȡȞȐİȚ ĲȠ
20% ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ. ȅ ȡȣșȝȚıĲȒȢ ʌȓİıȘȢ șĮ ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȝİ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ, ȫıĲİ ȠȚ
ȡȣșȝȓıİȚȢ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ʌȡȩıȦʌĮ.
4.2.4

ȆİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ

ȈĲȠȞ ĮȡįİȣĲȚțȩ țȡȠȣȞȩ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȢ țİȞĲȡȚțȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȖȚĮ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȓİıȘ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ, Ș ȣʌİȡȕȐȜȜȠȣıĮ ʌĮȡȠȤȒ ȞĮ ȝȘȞ ȟİʌİȡȞȐİȚ ĲȠ 20% ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
ıȤİįȚĮıȝȠȪ.
ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ıİ țȐʌȠȚȠ ȣįȡȠıĲȩȝȚȠ ĲȩĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ıĲȠ
ȣʌȩȥȘ ȣįȡȠıĲȩȝȚȠ. ȅ ʌİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ıĲȠ ȣįȡȠıĲȩȝȚȠ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ Ș įȚİȡȤȩȝİȞȘ ʌĮȡȠȤȒ įİȞ șĮ
ȟİʌİȡȞȐİȚ ĲȠ 20% ĲȘȢ İʌȚșȣȝȘĲȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣįȡȠıĲȠȝȓȠȣ.
4.2.5

ȂİĲȡȘĲȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ

ȅȚ ȝİĲȡȘĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮȢ r 5% ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȑȢ Įʌȩ 2,5 m3/h țĮȚ ȐȞȦ. Ǿ ȑȞĮȡȟȘ
țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȑȢ Įʌȩ 0,25 lt/sec țĮȚ ȐȞȦ. ĬĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ĮȞĮȜȠȖȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȓ
țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ȖȚĮ ȝȘ İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠ Ȟİȡȩ.
Ǿ ȤȡȒıȘ ĮȞĮȜȠȖȚțȫȞ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȝİĲȡȘĲȫȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ. ȅȚ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȓ ȝİĲȡȘĲȑȢ ĲİȓȞȠȣȞ ȞĮ İʌȚțȡĮĲȒıȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȦȞ İȣțȠȜȚȫȞ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ, ʌȠȣ
ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ. ȅȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (țȐȡĲİȢ İȜȑȖȤȠȣ) ĲȦȞ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ įİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
4.2.6

ȊʌȠįȠȤȒ ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȦȞ

Ǿ ıȣıțİȣȒ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ, șĮ ĳȑȡİȚ ȝȓĮ ȑȦȢ ĲȑııİȡȚȢ İȟȩįȠȣȢ. ȈĲȚȢ İȟȩįȠȣȢ ĮȣĲȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȩȝȚĮ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ (ȣįȡȠıĲȩȝȚĮ).
ȅȚ ȑȟȠįȠȚ ʌȠȣ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲĮʌȦȝȑȞİȢ ȝİ ȝİĲĮȜȜȚțȩ țĮʌȐțȚ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ȝİ ĲȠ ıȫȝĮ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ.
ȉĮ ıĲȩȝȚĮ İȟȩįȠȣ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȦȞ ĲȪʌȠȣ Guillemin, Perrot Ȓ Bauer, İĳȠįȚĮıȝȑȞİȢ
ȝİ ʌȫȝĮ țĮȚ țȜİȚįȓ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲĮȤİȓĮ ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĮʌȠıȪȞįİıȘ ĲȦȞ țȚȞȘĲȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ ȐȡįİȣıȘȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣȢ, ȝİ ĲĮ ȣįȡȠıĲȩȝȚĮ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ țĮĲȐȞĲȘ ĲȠȣȢ ȝİ ĲȠ țȚȞȘĲȩ ȣȜȚțȩ
ȐȡįİȣıȘȢ.
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ȂȑșȠįȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

5.1 ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ
Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ, Ș įȚĮțȓȞȘıȘ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĳșȠȡȫȞ. ȅȚ ȣįȡȠȜȘȥȓİȢ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ. ȅȚ ȣįȡȠȜȘȥȓİȢ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ıȑȡȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ - ȟİĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȡȒȥȘ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

īȚĮ ĲȘȞ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȞȣȥȦĲȚțȐ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȠȣȢ) ȝİ ȚȝȐȞĲİȢ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ƞ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȜȣıȓįȦȞ, ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ, țȜʌ.
ȅȚ ȣįȡȠȜȘȥȓİȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖĮıȝȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȝİ ĲȘȞ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ, țĮĲȐ
ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ ȗȘȝȚȑȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ (ĲȡȩʌȠȢ
ȑįȡĮıȘȢ, ț.Ȝʌ.).
ȅȚ ȣįȡȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲȐ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȠȣȢ ȩıȠ țĮȚ ĮȝȑıȦȢ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĳșȠȡȑȢ. ȊįȡȠȜȘȥȓİȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ Ȓ/țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

5.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıțİȣȫȞ
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ Ȓ
ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ȝȑıȦ İȓĲİ İȚįȚțȠȪ ĲİȝĮȤȓȠȣ ĲȪʌȠȣ
«ȉ» (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞ ıİȚȡȐ ȣįȡȠȜȘȥȚȫȞ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ) Ȓ țĮȝʌȪȜȘȢ 90Ƞ (ıĲȚȢ
ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ). ȉȠ İȚįȚțȩ ĲİȝȐȤȚȠ “T” Ȓ Ș țĮȝʌȪȜȘ șĮ ȑȤİȚ ĳȜĮȞĲȗȦĲȐ ȐțȡĮ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ
Įʌȩ ĳĮȚȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ Ȓ Įʌȩ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ Ș įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ıĲȘȞ șȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ĲİȝĮȤȓȠȣ ȝİ ĲȘȞ ȣįȡȠȜȘȥȓĮ, Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ șĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ
țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ȖİȞȚțȒȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ įȠțȚȝȒȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
ȅȚ țȡȠȣȞȠȓ șĮ ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȩȡȣȖȝĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣȢ
ıĲȘȞ ĳȜȐȞĲȗĮ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ țĮȚ șĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĳșȠȡȑȢ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȣȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ. ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĳșȠȡȑȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ țȡȠȣȞȠȓ șĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȠȚțĲȩ țȣțȜȚțȩ ĳȡİȐĲȚȠ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞĮ İıȦĲİȡȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ 0,80 m ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣȢ. ȉȠ ĳȡİȐĲȚȠ șĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșȝȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮĲȐ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,30 m, ȫıĲİ ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țĮȚ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, ĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ șĮ
ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ȝİ ȤĮȜȓțȚ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȓȤȦıȘȢ ĲȦȞ ıțĮȝȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ
ıĲȠ ȑȡȖȠ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
-

-

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

-

-

ȆĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ȩʌȠȣ șĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ, ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĲİȤȞȚțȩ
ĳȣȜȜȐįȚȠ țĮȚ ĮțȡȚȕȒ ȝİĲȐĳȡĮıȒ ĲȠȣ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ,
ȆȜȒȡȘ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ (ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ț.Ȝʌ.),
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȦȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ ȝİ įȚĮıĲȐıİȚȢ,
ǻȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ȝİ ĲȘȞ įȚİȡȤȩȝİȞȘ ʌĮȡȠȤȒ Ȓ ʌȓȞĮțİȢ ȝİ ĮȞĮȜȣĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ
ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ĮʌȦȜİȚȫȞ “ǽ” ȖȚĮ ĲȘȞ ȣįȡȠȜȘȥȓĮ, ĲȠ ȣįȡȠıĲȩȝȚȠ, ĲȠ ȣįȡȩȝİĲȡȠ, ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıĲȒ
ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȞ ȡȣșȝȚıĲȒ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ ʌȠȣ İȞıȦȝĮĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ,
ǻȚȐȖȡĮȝȝĮ įȚİȡȤȩȝİȞȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ȝİ ĲȚȢ ıĲȡȠĳȑȢ ĲȠȣ ȕȠȜȐȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ
(ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ),
ǻȚȐȖȡĮȝȝĮ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȠȣ ȣįȡȩȝİĲȡȠȣ,
ȆȜȒȡİȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ / İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ / ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȒȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, İȖțȡȓıİȚȢ țĮȚ İțșȑıİȚȢ įȠțȚȝȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ įȓțĲȣĮ ȝȘ İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠȣ
ȪįĮĲȠȢ.
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȠțȚȝȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȚıȤȣȩȞĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ,
ǼȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ įȪȠ (2) ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ,
ǺİȕĮȓȦıȘ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ țĮȚ ĲİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȑȞĲİ (5) ȤȡȩȞȚĮ Įʌȩ ĲȠ
İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
ǲȖȖȡĮĳĮ İȜȑȖȤȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10204.

ȅȚ țȡȠȣȞȠȓ șĮ įȠțȚȝĮıĲȠȪȞ ıĲĮ İȡȖȠıĲȐıȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ʌȓİıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1074-1 & 2 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 12266-1 & 2. Ǿ ʌȓİıȘ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ
ıȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ țȡȠȣȞȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 1,5 ĳȠȡȑȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. Ǿ
ʌȓİıȘ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ (Seal test) șĮ İȓȞĮȚ 1,1 ĳȠȡȑȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȠțȚȝȒȢ įİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȝĳĮȞȚıșİȓ țĮȝȓĮ ȠȡĮĲȒ
įȚĮȡȡȠȒ. ȉȑȜȠȢ ȠȚ ĮȡįİȣĲȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚȝȒ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ʌȠȣ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ țȡȠȣȞȫȞ șĮ ȖȓȞİȚ ıİ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȦȞ țȡȠȣȞȫȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ
ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣȢ, ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ȣįȡȠıĲȠȝȓȦȞ, ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȩȤȚ ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȠȣȢ ʌȓİıȘ.
Ǿ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ,
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ, ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ, İĳȠįȓȦȞ, İȡȖĮȜİȓȦȞ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌĮȡȠȤȒȢ, ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ, ĲȘȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ, ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ ıĲĮȜȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ĲȣȤȩȞ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȓ/țĮȚ İʌȚįȚȠȡșȫıİȦȞ, țȜʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȡȣșȝȚıĲȑȢ ʌȓİıȘȢ, ʌİȡȚȠȡȚıĲȑȢ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȚ ȝİĲȡȘĲȑȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȦȞ ȣįȡȠıĲȠȝȓȦȞ, ĲĮ
İȚįȚțȐ ĲİȝȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ȝİ ĲȠ ĮȡįİȣĲȚțȩ įȓțĲȣȠ, ĲȠ ĲȣȤȩȞ ıȫȝĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȒȢ ĲȠȣ, įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹ.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǻȚĮțȓȞȘıȘ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȝİıĮȓȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ. ȀĮȞȑȞĮ ȐĲȠȝȠ
ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İʌĮȡțȒ țĮșȠįȒȖȘıȘ țĮȚ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ ȞĮ ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ
ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ Ȓ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ įİȞ șĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ.

A.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ
ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ 305/96 țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96,
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂǹȆ
ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ,
ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ
īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-07-10:2018

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 19 ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ - ȈȒȝĮȞıȘ ĲȦȞ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ -- Industrial valves - Marking
of metallic valves
[2] Ǽȁȅȉ EN 1074-2 ǺĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞİȡȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ įȠțȚȝȑȢ
İʌĮȜȒșİȣıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǺĮȜȕȓįİȢ įȚĮțȠʌȒȢ -- Valves for water supply - Fitness for purpose
requirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[3] Ǽȁȅȉ EN 12266-2 ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ - ǻȠțȚȝȑȢ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚȝȑȢ,
įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȠțȚȝȫȞ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ - ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Industrial valves - Testing
of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements
[4] ȃȩȝȠȢ 4412/2016 ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ ȅįȘȖȓİȢ
2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ). ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159
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ICS: 93.160

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-03

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ
Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-03:2017

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-06-08-03:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-03 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2017-12-06 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.

2017
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ .................................................................................................................................. 5
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-03:2017

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ /
ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȪʌȠȣ ȝİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ.
ȅȚ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ İʌĮȞĮĳȠȡȐ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıĲȘȞ ʌȡȩĲİȡȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘ,
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ İʌİȝȕȐıİȚȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-02-00 ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ȁȚșȠıĲȡȫıİȚȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲİȚȫȞ -- Paving slabs
and cobblestones for pedestrian areas
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1339

ȆȜȐțİȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -Concrete paving flags - Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 13369

ȀȠȚȞȠȓ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ -- Common
rules for precast concrete products

Ǽȁȅȉ EN 1338

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Concrete
paving blocks - Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1344

ȀİȡĮȝȚțȐ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Clay pavers Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1341

ȆȜȐțİȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ
ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Slabs of natural stone for external paving - Requirements
and test methods

Ǽȁȅȉ EN 1342

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods

Ǽȁȅȉ EN 13055

ǼȜĮĳȡȐ ĮįȡĮȞȒ -- Lightweight aggregates

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02 ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ -- Underground utilities trench
backfilling

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ.
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3.1
ȉıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ (ʌȜȐțİȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ)
ȅȚ ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȑȢ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ (50 x 50 cm) ıİ Ȝİȣțȩ
ȤȡȫȝĮ Ȓ ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ ȞȑȠȣ ĲȪʌȠȣ ȝİ ĮȞȐȖȜȣĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȝİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ
ȤȡȫȝĮĲĮ Ȓ ȕȠĲıĮȜȩʌȜĮțİȢ. ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȩʌȦȢ 30 x 30 cm țĮȚ 40 x 40 cm, İȞȫ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ ʌȠȚțȓȜİȚ Įʌȩ 2,5
ȑȦȢ 5 cm. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1339, ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ, įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1 ȝȑĲȡȠ țĮȚ İʌȓıȘȢ İȐȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ įȚĮȚȡİșİȓ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ , Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 4.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȝİ țȓȞȘıȘ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ, ʌ.Ȥ. ȝȠȞȠʌȐĲȚĮ, ȤȫȡȠȣȢ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, įȡȩȝȠȣȢ, ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠȝȠȣȢ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠȕȐșȡȦȞ
țĮȚ ȜȚȝȑȞȦȞ), ĲĮ ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȕİȞȗȓȞȘȢ.
3.2
ȉİȤȞȚțȠȓ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ
ȅȚ ĲİȤȞȘĲȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ İȓȞĮȚ ıȣȝʌĮȖȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ıȤȒȝĮĲĮ țĮȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1338 ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ĲȠȣȢ įȚĮȚȡȠȪȝİȞȠ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ 4. ( țĮȚ ȝİȖȐȜȘȢ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ ȤȡȦȝȐĲȦȞ.
ȁȩȖȦ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣȜȚțȩ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ȠȤȒȝĮĲĮ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ȕĮȡȑĮ (ʌ.Ȥ.
ıĲĮșȝȠȓ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ, ȤȫȡȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ, ȤȫȡȠȚ ıĲȐșȝİȣıȘȢ).
ȈĲȠ İȝʌȩȡȚȠ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ (ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ, ĲȘȞ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĲȜ).
ȅȚ ıȣȞȘșȑıĲİȡȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲİȤȞȘĲȫȞ țȣȕȩȜȚșȦȞ İȓȞĮȚ:
•

ȀȠȚȞȠȓ ʌĮȡĮȜȜȘȜİʌȓʌİįȠȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ țȐĲȠȥȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒȝĮĲȠȢ:
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȣșİȓİȢ ıİȚȡȑȢ ȝİ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣȢ ĮȡȝȠȪȢ Ȓ ıİ ȝȠȡĳȒ «ȥĮȡȠțȩțĮȜȠȣ».

•

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ țȐĲȠȥȘȢ ȝȘ țĮȞȠȞȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. țĮȝʌȪȜȠȣ) ıȤȒȝĮĲȠȢ:

ȉȠ ıȤȒȝĮ ĲȘȢ țȐĲȠȥȒȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ȞĮ ıȣȞĮȡȝȩȗİȚ ĲȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȝİ ĲȠ ȐȜȜȠ.

ȑȞĮ

ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ʌİȗȫȞ, ȤȡȒıȘ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ, ʌ.Ȥ. ȝȠȞȠʌȐĲȚĮ, ȤȫȡȠȣȢ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, įȡȩȝȠȣȢ, ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠȝȠȣȢ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠȕȐșȡȦȞ
țĮȚ ȜȚȝȑȞȦȞ), ĲĮ ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ, ĲȠȣȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȕİȞȗȓȞȘȢ.
3.3
ȀİȡĮȝȚțȐ ȆȜĮțȓįȚĮ , ȆȜȓȞșȠȚ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ
ǼȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țİȡĮȝȚțȩ ȣȜȚțȩ (klinker) ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȤȘȝȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ, ʌĮȖİĲȩ țĲȜ..
3.4
ĭȣıȚțȑȢ ȆȜȐțİȢ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ
ȅȚ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ țĮȞȠȞȚțȠȪ Ȓ ĮțĮȞȩȞȚıĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ (Įʌȩ ȝȐȡȝĮȡȠ, ıȤȚıĲȩȜȚșȠ,
ȖȡĮȞȓĲȘ, ĮıȕİıĲȩȜȚșȠ, ȥĮȝȝȓĲȘ, ț.Ȝʌ..), ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮȚıșȘĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȝİ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ. ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȣȜȚțȐ ȖȚĮ İʌȓıĲȡȦıȘ įĮʌȑįȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ȠȤȒȝĮĲĮ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ȕĮȡȑĮ, ĮĳȠȪ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȡȠıȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341.
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ǼȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ

4.1 īİȞȚțȐ
Į. ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȐ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ ȝİĲȐ ʌȡȠıȠȤȒȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĳșȠȡȫȞ, ıĲȡİȕȜȫıİȦȞ ț.Ȝʌ. ȗȘȝȚȫȞ, țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȠ ȤȫȡȠ
ĮʌȩșİıȘȢ ıİ ıĲȠȚȕĮıȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ȡȪʌĮȞıȘȢ.
ȕ. īȚĮ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ ȣȜȚțȐ:
x ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (Ȓ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) ȑįȡĮıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x ǱȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȪ
ıĲİȡİȠȪ İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ «İȞ ȟȘȡȫ» ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ.
x ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ: İȓĲİ
ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ, İȓĲİ ĲİȤȞȚțȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ, İȓĲİ țİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, ʌȜȓȞșȠȚ țĮȚ
țȣȕȩȜȚșȠȚ, İȓĲİ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ țȣȕȩȜȚșȠȚ.
x ǱȝȝȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ «İȞ ȟȘȡȫ» ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.

4.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.2.1 ȈțȣȡȩįİȝĮ
ȉȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ, ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ, șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00. Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ, (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ǹ.2 ĲȠȣ
ʌȡȠıĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǹ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341) șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ȆȡȠıȐȡĲȘȝĮ ǹ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341 (ȝȑșȠįȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ).
4.2.2 ǱȝȝȠȢ
Ǿ ȐȝȝȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ «İȞ ȟȘȡȫ» ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑıȘȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13055:2016 (İȜĮĳȡȐ ĮįȡĮȞȒ ȖȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ
țĮȚ İȞȑμĮĲĮ).
4.2.3 ȉıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ
ȅȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ
ȖİȞȚțȐ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1339. ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ İȞįȚĮĳȑȡİȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ, ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ țĮȚ ıĲȘȞ
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 5:ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 6:
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1339.. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13369 (ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ).
4.2.4 ȉİȤȞȘĲȠȓ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ȈțȣȡȩįİȝĮ
ȅȚ ĲİȤȞȘĲȠȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1338, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2.1. ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ İȞįȚĮĳȑȡİȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ
țȣȕȩȜȚșȦȞ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ, ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ,
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĲȘȞ ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ. , ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 5:ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
țĮȚ ıĲȠ Ȁİĳ. 6: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1338. Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13369.
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4.2.5 ȀİȡĮȝȚțȐ ȆȜĮțȓįȚĮ, ȆȜȓȞșȠȚ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țİȡĮȝȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1344 . ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2.1.
ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ İȞįȚĮĳȑȡİȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ, ĳșȠȡȐ ıİ ĲȡȚȕȒ, ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ, ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ ıİ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ȤȘȝȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ.
4.2.6 ĭȣıȚțȑȢ ȆȜȐțİȢ țĮȚ ȀȣȕȩȜȚșȠȚ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1341 ȖȚĮ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1342, ȖȚĮ
ĳȣıȚțȠȪȢ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ. ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2.1.

ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ İʌȓıȘȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ, ʌȠȣ șĮ
İȝʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘ «įȒȜȦıȘ İʌȓįȠıȘȢ».
ȉȑȜȠȢ, ĮȞ Ș ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȤȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ,
ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1341 ȖȚĮ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
1342, ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ. Ǿ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹ2 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǹ
ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1341 țĮȚ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ ǹ.2 ĮȣĲȠȪ.

ȉĮ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ «įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ» ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ
EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ ȓįȚȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ.
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ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 ȂİĲĮĳȠȡȐ – ǻȚĮțȓȞȘıȘ ʌȜĮțȫȞ
ȅȚ ȞȑİȢ ʌȜȐțİȢ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıȣıțİȣĮıȝȑȞİȢ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ, ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ İʌȚįȩıİȚȢ
ȠȣıȚȦįȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ 4 ĲȘȢ ǼȉǼȆ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-02-00
ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ȜȚșȠıĲȡȫıİȚȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲİȚȫȞ. ȅ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ʌĮȜİĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ
ȖİȡĮȞȠȕȡĮȤȓȠȞĮ. ȅȚ ıȣıțİȣĮıȓİȢ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ȠȚ ʌȜȐțİȢ (ȞȑİȢ Ȓ
įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞİȢ) șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȝİ ȤİȚȡȐȝĮȟĮ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȜȐțİȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ Įʌȩ ȝȚțȡȩ ȪȥȠȢ. Ǿ İțĳȩȡĲȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ȝȩȞȠȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ.
ȆȜȐțİȢ ȡȘȖȝĮĲȦȝȑȞİȢ Ȓ ȝİ ĳșȠȡȑȢ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȦȢ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ.

5.2 ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ / ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ
ȣȥȠȝİĲȡȚțȑȢ įȚĮĳȠȡȑȢ ıĲĮ ȩȡȚĮ ȝİĲĮȟȪ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮșȚıĲȐȝİȞȘȢ / ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. Ǿ ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮȣıĲȘȡȐ ĲȠȞ țȐȞȞĮȕȠ ĲȘȢ įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȤȦȡȓȢ İȝĳĮȞİȓȢ
įȚĮĳȠȡȑȢ.
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Ǿ İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ İʌĮȞİʌȚȤȦșİȓ - ıȣȝʌȣțȞȦșİȓ ĲȠ ȩȡȣȖȝĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ, șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıțȣȡȩįİȝĮ C12/15 İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 8,0 cm, Ȓ șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȣʌȩȕĮıȘ Įʌȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ ʌȐȤȠȣȢ 3,0 – 5,0 cm, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȝʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȝİ
İȜĮĳȡȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ. Ǽʌȓ ĲȘȢ ȣʌȠȕȐıİȦȢ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ ʌȐȤȠȣȢ
2,5 – 3,0 cm, ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ İȞȩȢ ȝȑȡȠȣȢ ĮıȕȑıĲȠȣ ʌȡȠȢ ʌȑȞĲİ ȝȑȡȘ ȐȝȝȠȣ, ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ 180 kg ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ĮȞȐ
m3 ȐȝȝȠȣ.
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ȜİȣțȫȞ ʌȜĮțȫȞ Ș ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ ȜİȣțȠȪ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ
650 kg ĮȞȐ m3 ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȖȤȡȦȝȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıĲȠ țȠȞȓĮȝĮ ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ șĮ
ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȤȡȦȝĮĲȚțȒ ȠȝȠȚȠȖȑȞİȚĮ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ ʌȜȐțİȢ ʌȠȣ İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ıĲȠȚȤȚıȝȑȞİȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ȝİ ĲȚȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ. ȂİĲȐ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚȝİȜȫȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȠȜȩȖȘȝĮ. ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡȖĮıȓİȢ
ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȩıȠ ıĲȚȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȝİ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ, ȩıȠ țĮȚ ıĲĮ ȜȚșȩıĲȡȦĲĮ.
ǼȐȞ Ș ȗȫȞȘ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȒĲĮȞ ĮʌȜȫȢ ĲıȚȝİȞĲȩıĲȡȦĲȘ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȝİ
ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C 12/16, ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİȝĮ șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ȜİȓȠ (ȝİ ʌȒȤȣ Ȓ ȝİ țȪȜȚȞįȡȠ), țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ
Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȣĳȒ ĲȠȣ ȞĮ ȝȘȞ İȝĳĮȞȓȗİȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ (įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞȘ) İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȅȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ șĮ ȠȝĮȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚȝİȜȫȢ Įʌȩ
ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ȣįĮȡȑȢ įȚȐȜȣȝĮ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ
(ĮȡȚȐȞȚ) ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ʌĮȜĮȚȠȪ - ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ.

5.3 ǻȚĮȕȐıİȚȢ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ
ǼȞ ȩȥİȚ ĲȘȢ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ (ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ) Ȓ / țĮȚ
țȡĮıʌȑįȦȞ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ įȚĮȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ȐĲȠȝĮ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ (ǹȂǼǹ)
ȝİ ĲȘȞ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ȕȣșȓıİȦȞ ĲȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ) țĮȚ
ĲȠȣ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȠȣ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ.
ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 7,0 - 10,0 cm, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȖȚĮ
ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȦȞ ȠȝȕȡȓȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ țȡȐıʌİįȠ, ȠʌȩĲİ ĲȠ ȪȥȠȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑȤȡȚ
țĮȚ 15 cm.
Ǿ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țȜȓıȘ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 12%. ǹȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ țȜȓıȘ șĮ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȕĮșȝȓįİȢ.
Ǿ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 4% (İȞįİȚțȞȣȩȝİȞȘ țȜȓıȘ 1,0-1,5%).
ȉĮ ȣȜȚțȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ ȕȪșȚıȘȢ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ, ȠȝȠȚȠȖȑȞİȚĮ,
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ, ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȝȚțȡȒ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ İȣțȠȜȓĮ ıĲȠȞ
țĮșĮȡȚıȝȩ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ȣȥȠȝİĲȡȚțȫȞ įȚĮĳȠȡȫȞ İȖțĮȡıȓȦȢ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ (șȑıİȚȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ȝİ
ĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ) șĮ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıțȐĳİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ ȝȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ ȩʌȠȣ Ș țĮĲĮıțİȣȒ İȖțĮȡıȓȦȞ ıțĮĳȫȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠȕȜȘȝĮĲȚțȒ,
ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȕȪșȚıȘ ȩȜȘȢ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ ıĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ. ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝȒțȘ
ȡȐȝʌĮȢ İȖțĮȡıȓȦȢ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ȖȚĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȪȥȘ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ.

9

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

52487

©

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-03:2017

Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȒțȘ ȡȐȝʌĮȢ İȖțĮȡıȓȦȢ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ȖȚĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȪȥȘ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǶȥȠȢ
(m)

ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ

ȀȜȓıȘ ȡȐȝʌĮȢ (%)

ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȝȒțȠȢ ȡȐȝʌĮȢ (m)

ǼʌȚșȣȝȘĲȒ

ǹȞİțĲȒ

ǼʌȚșȣȝȘĲȩ

ǹȞİțĲȩ

0,000-0,070

5 (1:20)

8 (1:12)

1,40

0,84

0,071-0,100

5 (1:20)

8 (1:12)

2,00

1,20

0,101-0,120

5 (1:20)

6,2 (116)

2,40

1,42

0,121-0,150

5 (1:20)

6,2 (116)

3,00

2,20

0,151 țĮȚ ȐȞȦ

5 (1:20)

8 (1:12)

-

-

5.4 ǹȞȠȤȑȢ
ȉĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ / ȜȓșȦȞ
ĮȜȜȐ țĮȚ ȣȥȠȝİĲȡȚțȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ (įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞĮ) ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ.
ȉȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ Ȓ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȞ țȐȞȞĮȕȠ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ
țĮȚ șĮ įȓįİĲĮȚ İȞĲȠȜȒ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
Ǿ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ șĮ įȓȞİȚ ĲȘȞ İȚțȩȞĮ ȝȚĮȢ İȞȚĮȓĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȩıȠ
ȣȥȠȝİĲȡȚțȐ ȩıȠ țĮȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ.
ȅȚ ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ ȞȑȦȞ țĮȚ ʌĮȜĮȚȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İʌȚȝİȜȘȝȑȞİȢ ȫıĲİ Ș ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ ĲȠȣȢ
įȚĮĳȠȡȐ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 2 mm.
Ǿ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ ȝİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ), ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȠȝȕȡȓȦȞ, Ȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ).

6

ȆȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

•
ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00.
•
ǲȜİȖȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (Ȓ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ) ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ șȡĮȣıĲȩ ȣȜȚțȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00.
•
ǲȜİȖȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȠȪ
ıĲİȡİȠȪ İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ ȝİ ȑȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİȝĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ: Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501- 01-01-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00,.
•

ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

•
ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĳșȠȡȑȢ (ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ, șȡĮȪıİȚȢ țȜʌ.) ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠțȜȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ, Ȓ ȜȩȖȦ ĮĲİȜİȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ȣȜȚțȐ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ ĳȣıȚțȠȓ ȜȓșȠȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ, șĮ
ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȘȞ İȞıȦȝȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
•
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ - ȜȚșȠıĲȡȫıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲȘ
ȝİȜȑĲȘ.
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•
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȣȥȠȝİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ – ȜȚșȠıĲȡȫıİȦȞ, ȫıĲİ Ș
ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ȝȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ ıĲȐșȝȘ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚİȪșȣȞıȘ, ĮȞȐ ĲȝȒȝĮ
ȝȒțȠȣȢ 6,0 m ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 15 mm..

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ (m2) İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮʌȠțĮșȚıĲĮȝȑȞȘȢ Ȓ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮȗȠȝȑȞȘȢ
ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȠ ıȣȝȕĮĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ įȚțĲȪȠȣ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮȜȪȝȝĮĲĮ ĳȡİĮĲȓȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȓ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ, İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ 1,0 m2,
ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ įİȞ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ.
ȆȜȐĲȠȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ įİȞ İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ, İțĲȩȢ
İȐȞ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ ȝİĲȐ Įʌȩ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȠȜȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȜȩȖȦ ȝȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ ĮʌȠȝȑȞȠȣıĮȢ ȜȦȡȓįĮȢ).
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ C 12/16 (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ) İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ.
ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȞȑȦȞ țĮȚ
ʌȡȠİȡȤȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ).
x

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĮțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.

x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲİȜȚțȠȪ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ.
x

Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ Ȓ ȝȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌİȡȚĳȡȐȟİȚȢ ȝİ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ.

x

Ǿ İȞıȦȝȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

A.1 īİȞȚțȐ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǹ.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ǻȚĮțȓȞȘıȘ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ (ʌĮȜȑĲİȢ ʌȜĮțȫȞ).

x

ȋȡȒıȘ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ Ȓ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.

x

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ țȚȞȠȪȝİȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ (ıİ ȠįȠȪȢ ȣʌȩ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ).

ǹ.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
ǼĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ" țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ 305/96
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 , Ȇ.ǻ. 159/99
ț.Ȝʌ. ).
x

ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

x

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȂǹȆ
ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ,
ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ
īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȝĮĲȚȫȞ țĮȚ
ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
1731

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝĮĲȚȫȞ țĮȚ
ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ

Personal eye protection - Mesh
eye and face protectors

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345/ǹ1

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO
20345/COR

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
340

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Protective clothing - General
requirements

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣȝĮıȓĮ

x

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȪıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ / țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ,
șĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ ȝİ ʌȜȑȖȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲĮȚȞȓİȢ İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ Ș
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȦĲİȚȞȒ ıȒȝĮȞıȘ (ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲİȢ
ĳĮȞȠȓ - ıʌȓșİȢ) țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȞȪȤĲĮȢ.

ǹ.2.3 ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ
ĬȡĮȪıȝĮĲĮ ʌȜĮțȫȞ, ȣȜȚțȐ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ țĮȚ ʌİȡȚııİȪȝĮĲĮ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ șĮ ʌİȡȚıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ ıİ ĲĮțĲȐ
ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȦȢ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚȝİȜȫȢ ȝİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ țĮȚ ȕȠȪȡĲıĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ
țĮȚ Ș ʌİȡȓ ĮȣĲȩ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Ǽȁȅȉ ǼN 1926

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ȝȠȞȠĮȟȠȞȚțȒ șȜȓȥȘ

[2] Ǽȁȅȉ EN 12372

Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐȝȥȘ ȣʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ.

[3] Ǽȁȅȉ EN 13755

Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric
pressure – ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȒ ʌȓİıȘ.

[4] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1936

Natural stone test methods - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ ĳĮȚȞȠȝȑȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȠȜȚțȠȪ
țĮȚ ĮȞȠȚțĲȠȪ ʌȠȡȫįȠȣȢ

[5] Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14157

Natural stones - Determination of abrasion resistance - ĭȣıȚțȠȓ ȜȓșȠȚ ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ ĮʌȩĲȡȚȥȘ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-04

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ
Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-04:2017

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-06-08-04:2009.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-04 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2017-12-06 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.

2017
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1343

ȀȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ. - Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

Ǽȁȅȉ EN 1340

ȀȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ. - Concrete
kerb units - Requirements and test methods.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ȞȑȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠȟȘȜȦȝȑȞȦȞ, İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 1343 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1340. īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ (ȠȣıȚȫįȘ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ȝȑșȠįȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ țȜʌ) ȑȤİȚ İĳĮȡȝȠȖȒ Ș Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-01-00.
ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȕȜ. ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ [2]), Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ
ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ.
ȉĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ țȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ
İʌȚįȩıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲȐ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ
țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014) țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9
ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/2011.
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4.2 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȆȡȩȤȣĲĮ țȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ȜĮȟİȣĲȠȪȢ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȟȘȜȦșİȓ țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ
İȝĳĮȞİȓȢ ĳșȠȡȑȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
ȊʌȐȡȤȠȞĲĮ țȡȐıʌİįĮ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲĮȝİĲȡȫȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣȠȖȡǯĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ țĮıȚ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ. ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȑĲȠȚȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ.
ȀȡȐıʌİįĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ʌȠȣ țĮĲĮıĲȡȐĳȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȒ ĲȠȣȢ ȝİ
ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȝİ ȞȑĮ ȝİ įĮʌȐȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ȤȣĲȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ıİ șȑıİȚȢ ıȣȞĮȡȝȠȖȫȞ Ȓ țĮȝʌȣȜȫȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞȠȞĲĮȚ
ıțȣȡȠįİĲȠȪȞĲĮȚ İț ȞȑȠȣ, ȝİ ȤȡȒıȘ țĮȜȠȣʌȚȫȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣȞ İȝĳȐȞȚıȘ İȞȚĮȓĮȢ ȝȠȡĳȒȢ țĮȚ ȩȥȘȢ ȝİ ĲĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞĮ. ȉĮ İȞ ȜȩȖȦ țĮȜȠȪʌȚĮ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȦȞ ȞȑȦȞ ȡİȓșȡȦȞ ıȣȞĮȡȝȩȗİȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ȝİ ĲȘ ıĲȐșȝȘ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ȠįȠȪ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ İʌȓțȜȚıȘ ȝİ ĲĮ įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞĮ ȡİȓșȡĮ. Ǿ ıȣȞĮȡȝȠȖȒ ȝİĲĮȟȪ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ
țĮȚ įȚĮĲȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ȡİȓșȡȦȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȚıȠıĲĮșȝȓİȢ Ȓ ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ.
Ǿ ıĲȐșȝȘ ĲȘȢ ıĲȑȥȘȢ ĲȦȞ ȞȑȦȞ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Ș ĮȣĲȒ ȝİ ĲĮ ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲĮ, İȞȫ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞĮȡȝȠȖȒȢ ĮȣĲȫȞ ȝİ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ
ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ıĲȑȥȘȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮțİȓȝİȞȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıĲȘ șȑıȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȚįȚțȒ ʌȡȩıȕĮıȘ ȖȚĮ ǹȝǼǹ ĲȩĲİ
ĮȣĲȒ İʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ.
Ǿ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȐȡĲȚȠ ĮȚıșȘĲȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ȝİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ İȣșȣȖȡĮȝȝȚȫȞ,
İʌȚȝİȜȘȝȑȞĮ ĲİȜİȚȫȝĮĲĮ țĮȚ İʌȓʌİįİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.
ȅȚ ĮȡȝȠȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İʌȚȝİȜȘȝȑȞȠȚ țĮȚ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȠ ȓįȚȠ ʌȜȐĲȠȢ (ʌİȡȓʌȠȣ
5 ȑȦȢ 10 mm) ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
ȉȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ʌ.Ȥ. ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ, ĮȞȚıȠıĲĮșȝȓİȢ, ĮȞȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ĮțȝȫȞ, ĮȞȫȝĮȜİȢ țĮȝʌȪȜİȢ ț.Ȝʌ. įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ.
Ȉİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ İȣșȣȖȡĮȝȝȓİȢ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĮțİȡĮȓȦȞ
ʌȡȠȤȪĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ. ȉĮ țȡȐıʌİįĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ (Įʌȩ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ Ȓ ȞȑĮ) șĮ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢ ĮțȑȡĮȚĮ ĲİȝȐȤȚĮ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȡİȓșȡȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ, ȠȝĮȜȒ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲĮ įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞĮ ȡİȓșȡĮ ĲȘȢ
ȠįȠȪ.
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ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
īȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȡİȓșȡȦȞ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ǼȉǼȆ 05-02-01-00.
ǵĲĮȞ ĲĮ ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ țȡȐıʌİįĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮȟİȣĲȠȪȢ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș
İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ, ĲȩĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȡıȘ țĮȚ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĮȣĲȫȞ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠ ȤȫȡȠ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȝȑĲȡĮ ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ ĳșȠȡȫȞ.
ȅȚ ȜĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ țȡĮıʌȑįȦȞ, ĮĳȠȪ țĮșĮȡȚıșȠȪȞ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐȝĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
ĳșȠȡȑȢ ȝİ ĲȣʌȚțȒ ȞȑĮ ȜȐȟİȣıȘ, İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȕȐıȘ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ C12/15 ĲȣʌȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ
6
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10 cm (Ȓ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ), İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ ĲȦȞ 650 kg
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,0 cm. Ǿ ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ ĲȦȞ 650 kg ĲıȚȝȑȞĲȠȣ.
ȉĮ țȡȐıʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ, ĮĳȠȪ İȣșȣȖȡĮȝȝȚıșȠȪȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȐ țĮȚ ȣȥȠȝİĲȡȚțȐ, ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȠȣȢ ȝİ ʌȡȓıȝĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ C12/15.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ȡİȓșȡȦȞ ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C16/20.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ȑȜİȖȤȠȚ:
1

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ țĮȚ
ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ

2

ǲȜİȖȤȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ İȣșȣȖȡĮȝȝȚȫȞ, țĮȝʌȣȜȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲİȜİȚȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

3

ǲȜİȖȤȠȢ ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮȢ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ (5 ȑȦȢ 10 mm)

4

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ İȞȚĮȓȠȣ ȪȥȠȣȢ țȡĮıʌİįȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ȝȒțȠȣȢ ĲȥȠȝİĲȡȚțȒȢ ıȣȞĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țȡĮıʌȑįȠȣ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚĮȕȐıİȦȞ ǹȝǼǹ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ

5

ǲȜİȖȤȠȢ ȪʌĮȡȟȘȢ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ʌ.Ȥ. ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ, ĮȞȚıȠıĲĮșȝȓİȢ, ĮȞȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ĮțȝȫȞ, ĮȞȫȝĮȜİȢ țĮȝʌȪȜİȢ țȜʌ. ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮȚ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȝİ įĮʌȐȞİȢ
ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ

6

ǲȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȣȤȩȞ ȤȡȒıȘ ĲİȝĮȤȓȦȞ ĮțİȡĮȓȦȞ ʌȡȩȤȣĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İȣșȣȖȡĮȝȝȚȫȞ
(įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ)

7

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țȡĮıʌȑįȦȞ ıİ șȑıİȚȢ țĮȝʌȣȜȫȞ ȝİ ĮțĲȓȞĮ R12 m, İȓĲİ ȝİ İʌȚĲȩʌȠȣ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, İȓĲİ ȝİ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȡȩȤȣĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ǼȉǼȆ 05-02-02-00

8

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ȡİȓșȡȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚțȜȓıİȚȢĲȚȢ

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
Į.

ȉĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȐȝİȞĮ Ȓ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ țȡȐıʌİįĮ ʌȡȩȤȣĲĮ Ȓ İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞĮ, țĮșȫȢ
țĮȚ ĲĮ ȜȓșȚȞĮ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ȝȑĲȡĮ ȝȒțȠȣȢ

ȕ.

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ıĲİȡİȠȪ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ C12/15, İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ıİ
țȣȕȚțȐ ȝȑĲȡĮ

Ȗ.

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ȞȑȠȣ ȡİȓșȡȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C16/20, ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ȝİ ĲȠ țĮșĮȚȡİșȑȞ,
İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ ȝȑĲȡĮ

ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ĲȚȝȑȢ ȝȠȞȐįĮȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ:
x Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ
ĮʌȠȝİȚȫıİȚȢ țĮȚ ĳșȠȡȑȢ ĮȣĲȫȞ
x Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȡȠȤȪĲȦȞ Ȓ ȜȓșȚȞȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȝȘ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĳșȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮʌȠȟȒȜȦıȒ ĲȠȣȢ ȝİ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ
x Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ (ȞȑȦȞ țĮȚ ʌȡȠİȡȤȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ)
7
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x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȣȤȩȞ ıĲĮȜȚȫȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x ȅ ĲİȜȚțȩȢ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ

x

ȉĮ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

A.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

A.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ:
x

ȂİĲĮĳȠȡȐ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȝİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ (ĲİȝĮȤȓȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ).

x

ȋȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ ĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ İȡȖĮȜİȓȦȞ
ȜȐȟİȣıȘȢ.

x

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȩ įȚĮĲȒȡȘıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ).

A.2.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ
ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ 305/96 țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȠȚʌȒ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96,
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȩ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȚ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȖȚȜȑțȠ ȝİ
ĮȞĮțȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂǹȆ
ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ,
ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ
īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-08-04:2017

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
[1] Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-02-01-00
ȀȡȐıʌİįĮ, ȡİȓșȡĮ țĮȚ ĲȐĳȡȠȚ ȠȝȕȡȓȦȞ țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȠįȫȞ
İʌİȞįİįȣȝȑȞİȢ ȝİ ıțȣȡȩįİȝĮ. -- Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ȃȩȝȠȢ 4412/2016, «ǻȘȝȩıȚİȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǲȡȖȦȞ, ȆȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ
ȅįȘȖȓİȢ 2014/24/ǼǼ țĮȚ 2014/25/ǼǼ)». ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǱȡșȡȠ 56, ǱȡșȡȠ 158, ǱȡșȡȠ 159.
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ICS: 93.010

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-01-05

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǺĮșȝȓįİȢ ĭȡİĮĲȓȦȞ
Co Manhole steps

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-01-05:2018

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-07-01-05:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-01-05 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
Ư. Ʈǆĳǈıǎǘ 50, 121 33 ƴƪƵƭƶƷƪƵƭ
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ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ........................................................................................................................................... 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ............................................................................................................. 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ .................................................................................................................................. 5

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ............................................................................................................................................ 5

4.1

īİȞȚțȐ .................................................................................................................................................... 5

4.2

ȊȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȕĮșȝȓįȦȞ .............................................................................................................. 6

4.3

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȕĮșȝȓįȦȞ .............................................................................................. 6

4.4

ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȫȞ ......................................................................................................... 6

5

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕĮșȝȓįȦȞ ıİ ĳȡİȐĲȚĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ ....................................................................... 6

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ .............................................................................................................................7

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ........................................................................................................................... 7

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ (ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ) ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ................ 8
ǹ.1

īİȞȚțȐ .................................................................................................................................................... 8

ǹ.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ............................................................................................................... 8

ǹ.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ .......................................................................... 8
ǹ.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ................................................................................................................... 8
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-01-05:2018

ǺĮșȝȓįİȢ ĭȡİĮĲȓȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȕĮșȝȓįȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ĳȡİȐĲȚĮ țĮȚ ıİ ȜȠȚʌȑȢ ȣʌȩȖİȚİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ. ȉȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ȕĮșȝȓįȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĳĮȚȩȢ Ȓ İȜĮĲȩȢ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠȢ Ȓ ȤȐȜȣȕĮȢ. ǻİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȕĮșȝȓįİȢ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺĮșȝȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 1,25 m, ȖȚĮ
ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101

3

ǺĮșȝȓįİȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ İʌȓıțİȥȘȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȒȝĮȞıȘ, įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ -- Steps for underground man entry chambers - Requirements,
marking, testing and evaluation of conformity.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȠȞȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ.
ȂȠȞȒ ǺĮșȝȓįĮ ȠȞȠȝȐȗİĲĮȚ Ș ȕĮșȝȓįĮ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȑȞĮ ȝȩȞȠ ȤȑȡȚ Ȓ ȑȞĮ
ʌȩįȚ. ȉȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȝȠȞȒȢ ȕĮșȝȓįĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 145 mm, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101.
ǻȚʌȜȒ ǺĮșȝȓįĮ ȠȞȠȝȐȗİĲĮȚ Ș ȕĮșȝȓįĮ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ ĲĮ įȪȠ
ȤȑȡȚĮ Ȓ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ʌȩįȚĮ. ȉȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ ȕĮșȝȓįĮȢ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 250 mm,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȩȡȠȢ ĳȡİȐĲȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠ ıȫȝĮ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ (Ȓ ĲȘȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ) țĮȚ
ĲȠȞ ȜĮȚȝȩ țĮșȩįȠȣ ı’ ĮȣĲȩ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ İȣȡȦʌĮȧțȩ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101 țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ
ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
(ǼǼ) 305/2011.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
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ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȠȪ țĮȚ
ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.1 ĲȠȣ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101 (ȉȪʌȠȢ A, B, C, D).
ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ ȖİȞȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȕȐșȠȢ ȝȑıĮ ıĲȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȒ țĮȚ ȝȩȞȚȝȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. Ǿ ȕĮșȝȓįĮ įİȞ șĮ ȑȤİȚ
ʌȡȠİȟȠȤȑȢ Ȓ ĮȚȤȝȘȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İȖțȣȝȠȞȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ.

4.2 ȊȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȕĮșȝȓįȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ șĮ İȓȞĮȚ :
x

ĭĮȚȩȢ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠȢ (GIS, ʌȓȞĮțĮȢ 3 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101:2002)

x

ȋȣĲȠıȓįȘȡȠȢ ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ ȖȡĮĳȓĲȘ (DIS, ʌȓȞĮțĮȢ 3 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101:2002)

x

ȋȐȜȣȕĮȢ (MSS, MST, SSS, SST, ʌȓȞĮțĮȢ 3 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101:2002)

4.3 ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȕĮșȝȓįȦȞ
ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ȕĮșȝȓįİȢ Įʌȩ ĳĮȚȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ), İȓĲİ Įʌȩ ȝİĲȑʌİȚĲĮ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (ʌ.Ȥ. șİȡȝȩ ȕĮșȪ ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ), İȓĲİ ȝİ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ Įʌȩ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ Ȓ Įʌȩ ĮʌȜȩ ȤȐȜȣȕĮ (İȟĮȚȡİȓĲĮȚ Ƞ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ), șĮ ȑȤȠȣȞ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İȓĲİ ȝİ ȕĮșȪ ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 1461, İȓĲİ ȝİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİ ʌȜĮıĲȚțȩ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,5 mm, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13101. H ʌȜĮıĲȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ ȝȠȞȠȜȚșȚțȐ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ,
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮĳȒȞİȚ ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțĲİșİȚȝȑȞİȢ ıİ ȠȟİȓįȦıȘ - įȚȐȕȡȦıȘ.

4.4 ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȫȞ
ȀĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ șȡĮȪıȘ, țȐȝȥȘ,
ıĲȡȑȕȜȦıȘ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ Ȓ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ ĮȣĲȫȞ.
Ȉİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İțĳȩȡĲȦıȘ ȝİ ĮȞĮĲȡȠʌȒ Ȓ Ș ȡȓȥȘ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ. ȅȚ
ȕĮșȝȓįİȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ țĮȚ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȣʌİȡțİȓȝİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ (ıĲȠȓȕĮȟȘ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ).
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕĮșȝȓįȦȞ ıİ ĳȡİȐĲȚĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ

ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ șĮ ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ, ȝİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ
ĳȡİĮĲȓȦȞ, ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ʌȠȣ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ Ȓ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ, ȝİ ȝȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪȝİȞȠ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȩ țȠȞȓĮȝĮ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȠȚ ȕĮșȝȓįİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ ȝİ ĮȣĲȠĮȖțȣȡȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ İȟȠȜțȒ, țȡȠȪıȘ, țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĳȩȡĲȚıȘ, țȜʌ) șĮ İȓȞĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101.
Ǿ ʌȐțĲȦıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ, İȞȫ Ș ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ 30
ȑȦȢ 35 cm, ȝİĲȡȠȪȝİȞȘ Įʌȩ țȑȞĲȡȠ ıİ țȑȞĲȡȠ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌĮĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ. ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ, ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ țĮȚ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ȕĮșȝȓįĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ įİȞ șĮ ȟİʌİȡȞȐ
ĲĮ 30 cm țĮȚ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ȕĮșȝȓįĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲĮ 40 cm.
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ȀȐșİ ʌĮțĲȦȝȑȞȘ ȕĮșȝȓįĮ șĮ İȟȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 12 cm (standoff distance) Įʌȩ ĲȠ ĲȠȓȤȦȝĮ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ. ȅȚ
ȕĮșȝȓįİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ, șĮ ȚıĮʌȑȤȠȣȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞİȢ ıĲȚȢ
įȪȠ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ĲȠȣȢ (İȝʌȡȩıșȚĮ țĮȚ ʌȜȐȖȚĮ ȩȥȘ).
ǵȜİȢ ȠȚ ȕĮșȝȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ȝİȖȑșȠȣȢ ıİ țȐșİ ĳȡİȐĲȚȠ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ
ȡȘĲȐ Ș ȤȡȒıȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ȝİȖȑșȠȣȢ ȕĮșȝȓįȦȞ ıĲȠ ȓįȚȠ ĳȡİȐĲȚȠ. Ǿ ĲȒȡȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȕĮșȝȓįȦȞ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.1 ǼȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ
ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13101. Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ
ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȒ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ țĮȚ
ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ.
ȀȐșİ ȕĮșȝȓįĮ șĮ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ CE, ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ :
x
x
x
x
x

ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ EN 13101
ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ İʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ Ș ʌȡȠȠȡȚȗȩȝİȞȘ ȤȡȒıȘ, ıĲĮ ʌİȡȚİȤȩȝİȞĮ ĲȘȢ ıȒȝĮȞıȘȢ CE
ȉȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ȅ țȦįȚțȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.1 ĲȠȣ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠĲȪʌȠȣ (ʌ.Ȥ. GIS ȖȚĮ ĳĮȚȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ, DIS ȖȚĮ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ, țȜʌ).
ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ (ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȢ ǹ, Ǻ, C Ȓ D) țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĳȠȡĲȓĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1 țĮȚ 4.3.7 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠĲȪʌȠȣ.

Ǿ ıȒȝĮȞıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ȠȡĮĲȒ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ ıĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȖİȦȝİĲȡȓĮ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ, ȫıĲİ ĮȣĲȑȢ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ ȝİ
ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ.
ȉİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ țĮțȫıİȚȢ, ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡİȢ ĳșȠȡȑȢ, ĲȩıȠ ıĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ȕĮșȝȓįĮȢ ȩıȠ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ ĲȦȞ
ĳȡİĮĲȓȦȞ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ įȓįİĲĮȚ İȞĲȠȜȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ ȕĮșȝȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ
țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ.
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ
ȝİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ.
ĬĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲĮ įİ ȕȐȡȘ ĲȠȣȢ șĮ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ İȓĲİ Įʌȩ ĲĮ įİȜĲȓĮ ȗȪȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȦȞ țĮȚ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȦȞ ȕĮșȝȓįȦȞ, İȓĲİ ȝİ ȕȐıȘ
ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ,
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ, ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ, İĳȠįȓȦȞ, İȡȖĮȜİȓȦȞ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌĮȡȠȤȒȢ, ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ, ĲȘȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ, ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ ıĲĮȜȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ĲȣȤȩȞ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȓ/țĮȚ İʌȚįȚȠȡșȫıİȦȞ, țȜʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡȖĮıȓĮȢ.
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©

Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹ.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

ǹ.2.1

ǹ.2.2

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ ȤȫȡȠ.

x

ȀȓȞįȣȞȠȢ ȠȜȓıșȘıȘȢ / ʌĲȫıȘȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂǹȆ
ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ
țȡȠȪıİȚȢ, ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ
țĮȚ İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒȝĮĲĮ
ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ


HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǾȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ĮȞĲȜȚȫȞ ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȓȦȞ ȪįȡİȣıȘȢ țĮȚ ȐȡįİȣıȘȢ
Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 8
©ȵȿɃɈ
ȵȿȿȸɁȻȾɃɇɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇɈɉɅɃɅɃȻȸɇȸɇ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ


ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-08-08-02-00:2017.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓȝİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-08-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2018-11-07 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.












 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ
Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ


ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȉǼȆ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȅįȘȖȚȫȞ ȃȑĮȢ ȆȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ
țĮȚ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ǼȞȦıȚĮțȩ ǻȓțĮȚȠ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ, ʌĮȡĮʌȑȝʌİȚ ıİ
İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȒ ȝİ ĮȣĲȐ.
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ǾȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ
ȐȡįİȣıȘȢ
1

ĮȞĲȜȚȫȞ

ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȓȦȞ

ȪįȡİȣıȘȢ

țĮȚ

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȞĲȜȘĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ, ʌȠȣ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-08-01-00. ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȚıȤȪȠȢ
ıĲȠȣȢ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ (ȘȜİțĲȡȚțȠȪȢ ʌȓȞĮțİȢ, țĮȜȦįȚȫıİȚȢ).
ĬȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ ȖİȡĮȞȠȖȑĳȣȡİȢ, ıĲĮ ĮİȡȠĳȣȜȐțȚĮ, ıĲȚȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ȡȣșȝȓıİȦȢ ĲȘȢ
ȡȠȒȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȓȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȦȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-08-03-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0808-04-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-08-05-00 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȩıȠ ĲȠȣȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞĲȜȚȫȞ ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ İĳİįȡȚțȫȞ țĮȚ
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȓȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 60034-1

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȞȠȝĮıĲȚțȐ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ -- Rotating electrical machines - Part 1: Rating and
performance

Ǽȁȅȉ EN 60034-5

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - ȂȑȡȠȢ 5: ǺĮșȝȠȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȦȞ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȦȞ
ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȫȞ (țȦįȚțȩȢ IP) - ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘȘ -- Rotating electrical
machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of
rotating electrical machines (IP code) – Classification

Ǽȁȅȉ EN 60034-6

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - ȂȑȡȠȢ 6: ȂȑșȠįȠȚ ȥȪȟȘȢ (țȫįȚțĮȢ
IC)-- Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC code)

Ǽȁȅȉ EN 60034-8

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - ȂȑȡȠȢ 8: ȈȘȝȐȞıİȚȢ ĲİȡȝĮĲȚțȠȪ țĮȚ
ĳȠȡȐ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ -- Rotating electrical machines - Part 8: Terminal
markings and direction of rotation

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60034-9

ȆİȡȚıĲȡȠĳȚțȑȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - ȂȑȡȠȢ 9: ǵȡȚĮ șȠȡȪȕȠȣ -- Rotating
electrical machines - Part 9:Noise limits

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60034-14

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - ȂȑȡȠȢ 14:ȂȘȤĮȞȚțȒ ĲĮȜȐȞĲȦıȘ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȝȘȤĮȞȫȞ ȝİ ȪȥȠȢ ĮĲȡȐțĲȠȣ 56 mm țĮȚ ȐȞȦ - ȂȑĲȡȘıȘ,
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȩȡȚĮ įȡȚȝȪĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ -- Rotating electrical
machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft
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heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration
severity
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-02-01

ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ -- Rust
protection of steel structures used in hydraulic works

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60721-2-1

ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2-1: ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĳȪıȘ - ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ -Classification of environmental conditions - Part 2-1: Environmental
conditions appearing in nature - Temperature and Humidity

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.1
ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮȢ
ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȝȘȝȐĲȦȞ Ȓ ȠȡȖȐȞȦȞ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ țȚȞȘĲȩ
țĮȚ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ, ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ įȚĮĲȐȟİȦȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ, țȣțȜȦȝȐĲȦȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ țĮȚ ȚıȤȪȠȢ ț.Ȝʌ.,
ıȣȞİȞȦȝȑȞȦȞ ıİ İȞȚĮȓȠ ȩȜȠ ȝİ ıțȠʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İĳĮȡȝȠȖȒ, ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮʌȠȓȘıȘ, ĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ĲȘ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ İȞȩȢ ȣȜȚțȠȪ,
3.2
İȟȐȡĲȘȝĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İĳȩıȠȞ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȞĮȜȜȐȟȚȝȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ, İȓȞĮȚ ĲȠ İȟȐȡĲȘȝĮ ʌȠȣ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ Ȓ Ƞ
İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȢ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǲȞȦıȘ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ĲȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ, įȚȐ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ, ȞĮ İʌȚĲİȜȑıİȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮıĲȠȤȓĮȢ Ȓ țĮțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, șȑĲİȚ ıİ țȓȞįȣȞȠ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ Ȓ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İțĲİșİȚȝȑȞȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:


ȅȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȠȣȢ (țȪțȜȦȝĮ ȚıȤȪȠȢ) țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȘȜ. ıȘȝȐĲȦȞ (ȕȠȘșȘĲȚțȩ țȪțȜȦȝĮ) țĮȚ șĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ. ȈĲȠ țȣȡȓȦȢ țȑȜȣĳȠȢ ĲȦȞ țȚȞȘĲȒȡȦȞ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
țȜİȚıĲȐ ȐȖțȚıĲȡĮ (ĲȪʌȠȣ ȕȡȩȖȤȠȣ) ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.



ȅ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ȕĮȝȝȑȞȠȢ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȝİ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ȕĮĳȒ, ȝİ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ ȤȡȫȝĮĲĮ Ȓ ȤȡȫȝĮĲĮ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ.



ȉȠ ʌȜȒȡİȢ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȦȞ ȝİȡȫȞ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮȝȚțȐ
ȗȣȖȠıĲĮșȝȚıȝȑȞȠ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ‘’R’’ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ Ĳo Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60034-14. Ǿ ıĲȐșȝȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ
șȠȡȪȕȠȣ ĮʌȠ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ, Įʌȩ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
60034-9, ĲȚȝȫȞ.



ȈĲȠ ıȫȝĮ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ʌȚȞĮțȓįĮ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ĲȠȞ ȠȓțȠ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ, ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ.



ǵȜȠȚ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȩȜĮ įİ ĲĮ
İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ȠȝȠȓȦȞ țȚȞȘĲȒȡȦȞ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ İȞĮȜȜȐȟȚȝĮ.



ȅ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ ʌȓȞĮțĮȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ șĮ ȑȤİȚ ȕĮșȝȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ șȑıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣ ǿȇ 55, șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ :
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-

ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

-

ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ.

-

ȉĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ȩȡȖĮȞĮ İȞįİȓȟİȦȞ țĮȚ ȝİĲȡȒıİȦȞ.

-

ȉȠȣȢ İțțȚȞȘĲȑȢ.

-

ȉȘȞ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ıȣıĲȠȚȤȓĮ ʌȣțȞȦĲȫȞ įȚȩȡșȦıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞĳ.

-

ȊȜȚțȐ ıȪȞįİıȘȢ (țȜȑȝȝİȢ, ȝʌȐȡİȢ ȤĮȜțȠȪ), ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȞȐȜȚĮ țĮȜȦįȓȦȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

-

ǺȠȘșȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ (ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒ ĲȐıİȦȞ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ țȣțȜȫȝĮĲȠȢ, İȞįİȚțĲȚțȑȢ ȜȣȤȞȓİȢ
ț.Ȝʌ.)



īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
ȕȐıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ıȣȖțȠȜȜȘĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮĲȠȝȑȢ ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ.



ǵȜȠȢ Ƞ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȠȢ (țȪȡȚȠȢ țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȩȢ) İȟȠʌȜȚıȝȩȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȚȠȢ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ
Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȠȓțȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

ȅȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ĲȦȞ ĮȞĲȜȘĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ
ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ. īȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪ ıȣȞĮĳȠȪȢ
ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ (ȕĮıİȚ ĲȘȢ Ȁ.Ȋ.ǹ.
511757/ǻȉǺȃ1129/2016 (ȠįȘȖȓĮ 2014/35/ǼǼ))
ıȒȝĮȞıȘ CE, įȒȜȦıȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ, ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮıĳĮȜİȚĮȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ, ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȕĮıȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ/İȚıĮȖȦȖȑĮ, ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȠʌȠȚȘıȘȢ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȣȜȚțoȪ, (ȕȐıİȚ ĲȠȣ țĮȞ.4/2014 ȩĲĮȞ įİ
İʌĮȡțİȓ Ƞ ȤȫȡȠȢ ȖȚĮ ʌȜȒȡİȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ țĮȞ.640/2009 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȠȞȠȝĮıĲȚțȩȢ ȕĮșȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ (Ș) țĮȚ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȐıȘ (Un). ȈĲȠ ıȫȝĮ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ʌȚȞĮțȓįĮ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ ıȒȝĮȞıȘ CE, ĲȠȞ ȠȓțȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ,
ĲȠ ȑĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ (țȜȐıȘ ȕĮșȝȠȪ ĮʌȩįȠıȘȢ,
ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȐıȘ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ, ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ȚıȤȪ, ĮȡȚșȝȩ ıĲȡȠĳȫȞ, ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ȑȞĲĮıȘ, ȕĮșȝȩ ĮʌȩįȠıȘȢ,
ıȣȞĲİȜİıĲȒ ȚıȤȪȠȢ), ĲȘȞ țȜȐıȘ ȝȠȞȫıİȦȢ, ĲȠȞ ȕĮșȝȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ İįȡȐȞȦȞ țĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ.

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ȝİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ
ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ:
Į.

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

ȕ.

ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȕĮıȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȠȚ țȣȡȚȩĲİȡİȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ,
-

ȉȪʌȠȢ țȚȞȘĲȒȡĮ

-

ȉȪʌȠȢ ȑįȡĮıȘȢ

-

ǺĮșȝȩȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ǿȇ...)

-

ȅȞȠȝĮıĲȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ıĲȡȠĳȫȞ

-

ȈȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ ĲȣȜȓȖȝĮĲȠȢ ıĲȐĲȘ

-

ǺȐȡȠȢ țȚȞȘĲȒȡĮ
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Ȗ.

ȆȜȒȡİȢ ĲİȤȞȚțȩ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ:
Ȗ.1.

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ țĮȝʌȪȜİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ țĮȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ:
Ȗ.1.1. īȚĮ ĲȠ ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ıȘȝİȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ șĮ įȠșȠȪȞ:
Į) ȈĲȡȠĳȑȢ
ȕ) ǿıȤȪȢ
Ȗ) ǺĮșȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ
į) ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȚıȤȪȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

İ) ȅȞȠȝĮıĲȚțȒ ȑȞĲĮıȘ ȡİȪȝĮĲȠȢ
ıĲ) ȇİȪȝĮ İțțȓȞȘıȘȢ (ĮʌİȣșİȓĮȢ)
ȗ) ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ İțțȚȞȒıİȦȢ ĮȞȐ ȫȡĮ.
Ș) ȇȠʌȒ İțțȚȞȒıİȦȢ (ĮʌİȣșİȓĮȢ).
Ȗ.1.2. īȚĮ ĲĮ 5/4, 3/4 țĮȚ 1/2 ĲȘȢ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ȚıȤȪȠȢ șĮ įȠșȠȪȞ:
Ț) ǺĮșȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ
ȚȚ) ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȚıȤȪȠȢ
Ȗ.2 ĭȪȜȜȠ įȠțȚȝȫȞ țĮȚ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȘȜ. ȝİȖİșȫȞ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȚ țȚȞȘĲȒȡİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȠȚ įȠțȚȝȑȢ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ıİȚȡȐȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ,
Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȚıȤȪȠȞ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǲȖțȡȚıȘȢ ȉȪʌȠȣ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĲȠ ĳȪȜȜȠ įȠțȚȝȫȞ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ, İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ Įʌȩ įȚĮʌȚıĲİȣȝȑȞȠ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ. ȈĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮȣĲȩ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıİȢ Įʌȩ ĲȚȢ
įȠțȚȝȑȢ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ ȝİȖİșȫȞ, ȠȚ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞİȢ ȝȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ țĮȚ ȝȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ
ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
Ȗ.3 ȆȜȒȡȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ. ȈĲĮ ıȤȑįȚĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ ĮȡȚșȝȒıİȚȢ țĮȜȦįȓȦȞ țĮȚ țȜİȝȝȫȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İʌĮĳȫȞ ĲȦȞ
ȡİȜȑ.
Ȗ.4 ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ĲȠȣ İțțȚȞȘĲȒ ĲȪʌȠȣ Soft-starter, ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȠȞȠȖȡĮȝȝȚțȩ ıȤȑįȚȠ ȝİ
ĮȡȚșȝȒıİȚȢ țĮȜȦįȓȦȞ, țȜİȝȝȫȞ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ İȚıȩįȦȞ - İȟȩįȦȞ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ʌȜĮțȑĲĮȢ
İȜȑȖȤȠȣ, ȠįȘȖȓİȢ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ʌȓȞĮțĮ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩȝİȞȦȞ ȕȜĮȕȫȞ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȠȚ ʌȚșĮȞȑȢ ĮȚĲȓİȢ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
Ȗ.5 ȈȤȑįȚĮ ȝİ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ. ǼȚįȚțȐ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ
ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ įȡȠȝȑĮ țĮȚ ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ İįȡȐȞȦȞ ȝİ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ.
į. ȅįȘȖȓİȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
İ. ȀĮĲȐȜȠȖȠ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ, ȝİ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ʌȓȞĮțĮ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ
țĮȚ įȚĮĲȠȝȫȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ țĮȜȦįȚȫıİȦȞ.
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4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ
ȉĮ țȪȡȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ țȚȞȘĲȒȡȦȞ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į.

ȉȐıȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ – ǿıȤȪȢ – ȈĲȡȠĳȑȢ
x Ǿ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ 380 V ȝİ ĮȞȠȤȒ ± 5%. ȈĲȘȞ ĲȐıȘ ĮȣĲȒ Ƞ
țȚȞȘĲȒȡĮȢ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȣȞİȤȫȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȞȦȝĮȜȓİȢ ĮʌȠįȓįȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȠȣ ȚıȤȪ.
x Ǿ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ȚıȤȪȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 10% ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ȚıȤȪȠȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x ȅȚ ıĲȡȠĳȑȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ȝȚțȡȩĲİȡİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ
İʌȚșȣȝȘĲȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ.
ȕ.

ǺĮșȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ – ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȚıȤȪȠȢ – ȈĲȠȚȤİȓĮ İțțȓȞȘıȘȢ
x ȅ ȕĮșȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȚıȤȪȠȢ, ıĲȘȞ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȐıȘ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȚ.
x ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțțȓȞȘıȘ (ȝİ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ İțțȓȞȘıȘȢ), Ș ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ
țȚȞȘĲȒȡĮ ȑȞĲĮıȘ ȡİȪȝĮĲȠȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 200% ĲȘȢ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ĲȠȣ țĮȚ Ș ȡȠʌȒ
İțțȓȞȘıȒȢ ĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠȝĮȜȒ țĮȚ ĲĮȤİȓĮ İțțȓȞȘıȘ ĲȠȣ
ĮȞĲȜȘĲȚțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ.
x ȅȚ țȚȞȘĲȒȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ İțțȓȞȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ İțĲİȜȑıȠȣȞ, ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 40ȠC, įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȑȢ İțțȚȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ȘȡİȝȓĮȢ ĲȠȣȢ Ȓ ȝȓĮ İțțȓȞȘıȘ
ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ, ȣʌȩ ĲȚȢ ȠȞȠȝĮıĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ȈȣȞȠȜȚțȐ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ 1 : 15
İțțȚȞȒıİȚȢ ĲȘȞ ȫȡĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ.

5

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȞĲȜȚȫȞ

Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ șĮ ȖȓȞİȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȜİʌĲȠȝİȡİȓȢ țĮȚ ıĮĳİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ İȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ. ȅȚ ĲİȤȞȓĲİȢ ĮȣĲȠȓ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ
İȝʌİȚȡȓĮ, țĮȚ ĲİȤȞȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ , șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȞȐ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ
İșȞȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ.

5.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țȐșİ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ ĲȠȣ ĮȞĲȜȘĲȚțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ ȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ:
Į.

ȉȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ıȪıĳȚȟȒ ĲȠȣ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ.

ȕ.

ȉȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȜȓĮ, ȝȑıȦ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ıȣȞįȑıȝȠȣ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ ȝİ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ İȜĮıĲȚțȩ ıȪȞįİıȝȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȝİ
ʌȡȠĳȣȜĮțĲȒȡĮ (ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıĲȡİĳȠȝȑȞȦȞ ȝİȡȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ). ĬĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ ĲȦȞ
ĮȟȩȞȦȞ țȚȞȘĲȒȡĮ - ĮȞĲȜȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ȠȝĮȜȒ, ȐȞİȣ țȡĮįĮıȝȫȞ țĮȚ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ,
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȞĲȜȘĲȚțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ.
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5.2 ȀĮĲĮıțİȣȒ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȕĮșȝȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 60034-5, țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ. ĬĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ
ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ıȘȝȐĲȦȞ țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȠ țȣȡȓȦȢ țȑȜȣĳȩȢ
ĲȠȣȢ ĮʌȠıʌȫȝİȞĮ ȐȖțȚıĲȡĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ. ȈȒȝĮȞıȘ ĮțȡȠįİțĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 60034-8
țĮȚ șĮ İțįȓįİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ Ȓ Ƞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ
ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ țĮȚ įȘȜȫȞİȚ ȩĲȚ Ƞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮȢ ȑȤİȚ ıȣȝȝȠȡĳȦșİȓ ȝİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İĳĮȡȝȩıȚȝȠȣ ȝȑĲȡȠȣ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
Ǿ ȝȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ țĮȚ șĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ (ȐȞȦ ĲȘȢ ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 40ȠC)
ĲȦȞ ȝȠȞȦȝȑȞȦȞ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ıĲȐĲȘ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȝİ ĲĮ
ȠȞȠȝĮıĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ, įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĲȚȝȑȢ:
-

ȂȠȞȦȝȑȞĮ ĲȣȜȓȖȝĮĲĮ

105 Ȁ

-

ȂĮȖȞȘĲȚțȩȢ ʌȣȡȒȞĮȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲĮ ȝȠȞȦȝȑȞĮ ĲȣȜȓȖȝĮĲĮ 105 Ȁ

-

ǲįȡĮȞĮ

60 Ȁ

ȅȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ, ʌȠȣ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȣȞ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ.
ȉĮ ȑįȡĮȞĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ įȡȠȝȑĮ șĮ İȓȞĮȚ ȝİ ȑȞıĳĮȚȡȠȣȢ ĲȡȚȕİȓȢ ȖȚĮ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50.000 ȦȡȫȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. īȚĮ ĲȘȞ ȥȪȟȘ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ, șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ įȡȠȝȑĮ
ʌĲİȡȦĲȒȢ (Ǽȁȅȉ EN 60034-6) ĮțĲȚȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ įȚʌȜȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ).

5.3 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ȝİȡȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
īȚĮ ĲȚȢ ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ (ȕȐıİȚȢ)
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮĳȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-02-01. Ǿ ȕĮĳȒ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ Ǽȁȅȉ EN 60721-2-1. To İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ
țȚȞȘĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȠ ȝİ ʌȜĮıĲȚțȩ țȐȜȣȝȝĮ Ȓ İȜĮıĲȚțȒ ĲĮȚȞȓĮ, ʌȠȣ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ.

6
6.1

ǻȠțȚȝȑȢ - ǲȜİȖȤȠȚ
ǻȠțȚȝȑȢ ǾȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ

ȅȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ, ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚȝȑȢ :

6.1.1 ǻȠțȚȝȑȢ ĲȪʌȠȣ: ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ĮȣĲȑȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȑȞĮȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ Įʌȩ țȐșİ ĲȪʌȠ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ
ıĲȘ:
-

șİȡȝȚțȒ įȠțȚȝȒ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıĲĮ țȪȡȚĮ ȝȑȡȘ ĲȠȣ
ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 60034-1.

-

įȠțȚȝȒ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ ȣʌȩ ĳȠȡĲȓȠ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.1.2 ǻȠțȚȝȑȢ / ȝİĲȡȒıİȚȢ ıİȚȡȐȢ: ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ĮȣĲȑȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ:
-

ȂȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ.

-

ǻȚȘȜİțĲȡȚțȒ įȠțȚȝȒ ĲȦȞ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ıĲȐĲȘ: Ǿ įȠțȚȝȒ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞİȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 600341 țĮȚ ĲĮ ĲȣȜȓȖȝĮĲĮ șĮ įȠțȚȝĮıĲȠȪȞ ȝİ ıȣȞİȤȒ ĲȐıȘ 1.000 V + įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ĲȐıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.

-

ȂȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ıĲȐĲȘ: Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ȝȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ
ĲȠȣ ıĲȐĲȘ șĮ ȝİĲȡȘșİȓ ʌȡȚȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚȝȒȢ įȚȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.

-

ǻȠțȚȝȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ İȞ țİȞȫ.

-

ǻȠțȚȝȒ ȕȡĮȤȣțȪțȜȦıȘȢ (įȚĮĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȠȞ įȡȠȝȑĮ ĮțȓȞȘĲȠ).
ǹʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ įȠțȚȝȑȢ ȕȡĮȤȣțȪțȜȦıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ İȞ țİȞȫ țĮȚ ȣʌȩ ĳȠȡĲȓȠ,
șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ EN 60034-2.

-

ǻȠțȚȝȒ ȣʌİȡĲȐȤȣȞıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 60034-1.

6.2 ǲȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ʌĮȡĮȜĮȕȒ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ Ǿ/Ȃ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ :
-

ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȞĲȪʌȦȞ, ĲİȤȞȚțȫȞ İȖȤİȚȡȚįȓȦȞ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ,
ĮȡȚșȝȠȪ İȞĲȪʌȦȞ Ȓ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ İȞĲȠȜȑȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ. Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȠȪ Ȓ įȚȐĲĮȟȘȢ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ Ȓ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ (ĮȟȠȞȚțȐ țĮȚ ĮțĲȚȞȚțȐ) ĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĮȞĲȜȓĮȢ - țȚȞȘĲȒȡĮ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ / ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ. ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ
ĲȦȞ ĮȞĲȜȘĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ 3İĲȒ, ȐȞİȣ ȩȡȦȞ İȖȖȪȘıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ
ȠȓțȠȣ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ. ȀȐșİ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ țȚȞȘĲȒȡĮȢ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ įȪȠ
ıİȚȡȑȢ ȑȞıĳĮȚȡȦȞ ĲȡȚȕȑȦȞ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ:


Ǿ ȪʌĮȡȟȘ șȠȡȪȕȦȞ.



Ǿ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıĲȠ țȑȜȣĳȠȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ.



Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ.



Ǿ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ĮʌȠȡȡȠĳȩȝİȞȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ.

ǼʌȓıȘȢ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ :


Ǿ ȠȝĮȜȒ İțțȓȞȘıȘ țĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȪ.



ȅȚ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-08-02-00:2018

52523

©

Ǽȁȅȉ


ȈțȠʌȩȢ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮȢ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȅȚ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩȝİȞİȢ ȕȜȐȕİȢ Ȓ ȗȘȝȚȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ
įȠțȚȝȫȞ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ, șĮ İʌĮȞȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ ĳșĮȡȝȑȞȦȞ ȝİȡȫȞ, įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ, ȝİ țĮȚȞȠȪȡȚĮ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ıȘȝȐȞıİȚȢ, ȕİȕĮȚȫıİȚȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țȜʌ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ ȅįȘȖȚȫȞ ȃȑĮȢ ȆȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ
ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ (LVD) țĮȚ Ș ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠȚțȠȜȠȖȚțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ. ȉȣȤȩȞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȝȘ İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȠȢ ıİ
ȐȜȜȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮĲȠȝȚțȐ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȠįȘȖȓĮȢ ȞȑĮȢ
ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. İȓȞĮȚ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ.

6.3 ǲȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

īȚĮ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ țȐĲȦșȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:
-

ǲȜİȖȤȠȢ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. īȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȓįȚİȢ įȠțȚȝȑȢ ȝİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 6.2 ĲȘȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ Ș ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ȣʌȩ ĳȠȡĲȓȠ
(ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ).

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĳșȠȡȫȞ. ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȚ ĳșȠȡȑȢ ıĲĮ ȑįȡĮȞĮ, ıĲȘȞ ʌĲİȡȦĲȒ țĮȚ ıĲȠȞ İȜĮıĲȚțȩ
ıȪȞįİıȝȠ țȚȞȘĲȒȡĮ - ĮȞĲȜȓĮȢ.ȉĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ / ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĳșȠȡȐ,
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȐȝİıĮ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȞĮĳȠȡȫȞ (reports) ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓıİȢ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ıĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ,
ıĲȠȞ İțțȚȞȘĲȒ, ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȪ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ, ȕȐıİȚ ĮȣĲȫȞ, ʌȚșĮȞȫȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ İȜȜİȓȥİȦȞ Ȓ țĮțȫȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ, Ȓ
įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ, Ƞ ȀȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ Ȓ Ƞ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ĲȠȣ ȑȤİȚ ĲȘȞ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ, İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȦȞ/
ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ ĮȣĲȫȞ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
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ǼʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ:
x

Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ȚıȤȪȠȢ ĮȣĲȫȞ (ĲİȝȐȤȚȠ 1).

x

Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ İțțȓȞȘıȘȢ, İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȫȞ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ
ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ, ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮȜȦįȚȫıİȦȞ țĮȚ ıȣȞįȑıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ,
țĮșȫȢ țĮȚ Ș įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚȝȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ
ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ ȚıȤȪ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ (ĲİȝȐȤȚȠ 1).

ǻİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣȝʌĮȡȠȝĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)

ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȆȜĮȓıȚȠ

A.1 ȅįȘȖȓİȢ ȃȑĮȢ ȆȡȠıȑȖȖȚıȘȢ țĮȚ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1.1 īİȞȚțȐ
īȚĮ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ĮȖȠȡȐ, ȠȚ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2014/35/ǼE ȖȚĮ ĲȠ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ ĲȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚș.
765/2008 ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ CE. Ǿ ȅįȘȖȓĮ 2004/35/ǼǼ
ĮȞĲȚțĮĲȑıĲȘıİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2006//95/ǼǼ ȖȚĮ ĲȠ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ ȣȜȚțȩ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıİȦȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȓıȤȣİ ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ
ǹʌȡȓȜȚȠ ĲȠȣ 2016.
Ǿ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞȩȢ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ ıİ ĮȣĲȩȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ ȠįȘȖȓİȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȅįȘȖȓİȢ ȞȑĮȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ȩʌȦȢ
İȓȞĮȚ ȠȚ ȅįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȅȚțȠȜȠȖȚțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ țĮȚ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ, Ƞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ țȐșİ ȅįȘȖȓĮ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ įȒȜȦıȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İȞȩĲȘĲİȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ Ǿ, Ǽ țĮȚ ǻ ĲȘȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ ĮȡȚș.
768/2008/ǼȀ ȉȅȊ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅȊ ȀȅǿȃȅǺȅȊȁǿȅȊ Ȁǹǿ ȉȅȊ ȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊ ĲȘȢ 9ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 2008 ȖȚĮ țȠȚȞȩ
ʌȜĮȓıȚȠ İȝʌȠȡȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȝİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.
ȅįȘȖȓĮ
2014/35/EE
(LVD: Low Voltage
Directive))

ȅįȘȖȓĮ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȚțȩ-ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ, (ȀȊǹ 51157/ǻȉǺȃ 1129/2016 ĭǼȀ 1425 Ǻ, «ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ
İȜȜȘȞȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ıĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2014/35/ǼǼ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 26ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2014 ȖȚĮ ĲȘȞ
İȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȦȞ ȞȠȝȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ
ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȞĲȩȢ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȐıȘȢ»)

ȅįȘȖȓĮ 2004/108/ǼȀ

ȅįȘȖȓĮ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒȢ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȠȞ
ȘȜİțĲȡȚțȩ – ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ), ȅįȘȖȓĮ 2014/30/ǼǼ (ȀȊǹ 37764
/873/ĭ342/2016 ĭǼȀ 1425 Ǻ)

ȅįȘȖȓĮ 2009/125/ǼȀ

ȅǻǾīǿǹ 2009/125/ǼȀ ȉȅȊ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅȊ ȀȅǿȃȅǺȅȊȁǿȅȊ Ȁǹǿ ȉȅȊ
ȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊ ĲȘȢ 21ȘȢ ȅțĲȦȕȡȓȠȣ 2009 ȖȚĮ ĲȘ șȑıʌȚıȘ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıȝȩ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȠȚțȠȜȠȖȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ıȣȞįİȩȝİȞĮ
ȝİ ĲȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ʌ.į. 7/2011 (ǹǯ14)

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) ĮȡȚș.
4/2014

ȖȚĮ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚș. 640/2009, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2005/32/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ
ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ

ȅįȘȖȓĮ 2014/30/ǼǼ

ț.ȣ.Į. 37764/873/ĭ342/2016, Ǻǯ1425) ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2006/42/ǼǼ (ʌ.į. 57/2010, ǹǯ 97 & ʌ.į.
81/2011, ǹǯ197) ȖȚĮ ĲȚȢ ȝȘȤĮȞȑȢ
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Ǿ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ CEN ȑȤİȚ İțįȫıİȚ țĮĲ’ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȝȓĮ ıİȚȡȐ
«İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ» ȖȚĮ țȐșİ ȅįȘȖȓĮ ȞȑĮȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ. ȈĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ ȝİ ĲȠ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ ȣȜȚțȩ ȅįȘȖȚȫȞ.

A.2 ǼȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ LVD ıȣıțİȣȫȞ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ȅįȘȖȓĮ 2014/35/ǼǼ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȦȞ ȞȠȝȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ
ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȣʌȠȤȡİȫȞİȚ ĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ȞĮ țĮĲĮȡĲȓȗȠȣȞ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ III ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ țĮȚ įȚİȞİȡȖȠȪȞ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ III Ȓ ĮȞĮșȑĲȠȣȞ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚȐ ĲȘȢ. ǵĲĮȞ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ ȝİ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 țĮȚ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ I ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȝİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ, ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ țĮĲĮȡĲȓȗȠȣȞ įȒȜȦıȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ǼǼ țĮȚ șȑĲȠȣȞ ĲȘ
ıȒȝĮȞıȘ CE.
ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2014/35/ǼǼ (2016/C 249/03)
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ LVD ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȓįȠȞĲĮȚ ıİ İʌȚȖȡĮȝȝĮĲȚțȒ
ȝȠȡĳȒ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 8 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ. ǼʌȚȖȡĮȝȝĮĲȚțȐ ȝİȡȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ࣅȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮȣĲȐ
İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ țȚȞȘĲȒȡȦȞ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ LVD

Ǽȁȅȉ EN 60034-1

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȅȞȠȝĮıĲȚțȐ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ - IEC 60034-1:2010 (ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ)

Ǽȁȅȉ EN 60335-241

ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȠȚțȚĮțȒȢ țĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ǹıĳȐȜİȚĮ –
ȂȑȡȠȢ 2-41: ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĮȞĲȜȓİȢ - IEC 60335-2-41:2002

Ǽȁȅȉ EN 60034-5

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ – ȂȑȡȠȢ 5: ǺĮșȝȠȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȦȞ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȦȞ
ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȫȞ (țȦįȚțȩȢ IP) – ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ - IEC 60034-5:2000

Ǽȁȅȉ EN 60034-6

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ – ȂȑȡȠȢ 6: ȂȑșȠįȠȚ ȥȪȟȘȢ
(ȀȦįȚțȩȢ IC) -IEC 60034-6:1991

Ǽȁȅȉ EN 60034-7

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ – ȂȑȡȠȢ 7: ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ
ĲȪʌȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ (ȀȦįȚțȩȢ IȂ) -IEC
60034-7:1992

Ǽȁȅȉ EN 60034-8

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȂȑȡȠȢ 8: ȈȘȝȐȞıİȚȢ ĲİȡȝĮĲȚțȠȪ țĮȚ
ĳȠȡȐ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ - IEC 60034-8:2007

Ǽȁȅȉ EN 60034-9

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȂȑȡȠȢ 9: ǵȡȚĮ șȠȡȪȕȠȣ - IEC
60034-9:2003 (ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ)

Ǽȁȅȉ EN 60034-11

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȂȑȡȠȢ 11: ĬİȡȝȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ IEC 60034-11:2004

Ǽȁȅȉ EN 60034-12

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ – ȂȑȡȠȢ 12: ǹʌȩįȠıȘ İțțȓȞȘıȘȢ
ĲȡȚĳĮıȚțȫȞ İʌĮȖȦȖȚțȫȞ țȚȞȘĲȒȡȦȞ ȝİ țȜȦȕȩ, ȝȚĮȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ - IEC
60034-12:2002

Ǽȁȅȉ EN 60034-14

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ – ȂȑȡȠȢ 14: ȂȘȤĮȞȚțȒ ĲĮȜȐȞĲȦıȘ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȝȘȤĮȞȫȞ ȝİ ȪȥȠȢ ĮĲȡȐțĲȠȣ 56 mm țĮȚ ȐȞȦ – ȂȑĲȡȘıȘ,
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȩȡȚĮ įȡȚȝȪĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ - IEC 60034-14:2003

Ǽȁȅȉ EN 60252-1

ȆȣțȞȦĲȑȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȐ
ǹʌȩįȠıȘ, įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ȠȞȠȝĮıĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ - IEC 602521:2010
Ǽȁȅȉ EN 60252-2

ȆȣțȞȦĲȑȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ȂȑȡȠȢ 2: ȆȣțȞȦĲȑȢ
İțțȓȞȘıȘȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ - IEC 60252-2:2010

Ǽȁȅȉ EN 60730-2-2

ǹȣĲȩȝĮĲİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ ȠȚțȚĮțȒȢ țĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
– ȂȑȡȠȢ 2-2: ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ șİȡȝȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țȚȞȘĲȒȡȦȞ - IEC 60730-2-2:2001 (ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ)

Ǽȁȅȉ EN 60730-210

ǾȜİțĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȠȚțȚĮțȒȢ țĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
ȂȑȡȠȢ 2-10: ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȠȞȩȝȠȣȢ İțțȓȞȘıȘȢ țȚȞȘĲȒȡĮ
IEC 60730-2-10:2006

Ǽȁȅȉ EN 60947-4-1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ ȂȑȡȠȢ 4-1: ǼʌĮĳİȓȢ
țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ ǾȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȠȓ İʌĮĳİȓȢ țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ
ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ - IEC 60947-4-1:2009

Ǽȁȅȉ EN 60947-4-2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ ȂȑȡȠȢ 4-2: ǼʌĮĳİȓȢ
țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ ǾȝȚĮȖȦȖȚțȠȓ İȜİȖțĲȑȢ țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ
țȚȞȘĲȒȡĮ ȖȚĮ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠ ȡİȪȝĮ - IEC 60947-4-2:2011

Ǽȁȅȉ EN 60947-4-3

ȈȣıțİȣȑȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 4-3: ǼʌĮĳİȓȢ
țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ – ǾȝȚĮȖȦȖȚțȠȓ İȜİȖțĲȑȢ țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ
țȚȞȘĲȒȡȦȞ ȖȚĮ ȝȘ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ĳȠȡĲȓĮ - IEC 60947-4-3:1999

Ǽȁȅȉ EN 60947-4-3

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ ȂȑȡȠȢ 4-3: ǼʌĮĳİȓȢ
țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ ǾȝȚĮȖȦȖȚțȠȓ İȜİȖțĲȑȢ țĮȚ İʌĮĳİȓȢ
İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȝȘ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ĳȠȡĲȓĮ - IEC 60947-43:2014

Ǽȁȅȉ EN 60947-8

ȈȣıțİȣȑȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 8:
ǼȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ İȜȑȖȤȠȣ șİȡȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (PTC) ȖȚĮ
ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ - IEC 60947-8:2003

A.3 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ
ȉȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠȚțȠȜȠȖȚțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȣıțİȣȫȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ȝİȖȐȜȘ ıȤİĲȚțȐ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2009/125/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 21ȘȢ ȅțĲȦȕȡȓȠȣ 2009. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ Ș ıȒȝĮȞıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ İȞİȡȖİȚĮțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2010/30/ǼǼ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȣ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 19ȘȢ ȂĮǸȠȣ 2010 ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ ĲĮ ıȣȞįİȩȝİȞĮ ȝİ ĲȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĮȣĲȐ (ĮȞĮįȚĮĲȪʌȦıȘ). ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȜİȕȒĲȦȞ
ȚıȤȪİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ Ș ȅįȘȖȓĮ 92/42/EOK ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 21/05/1992 ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮʌȩįȠıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȞȑȠȣȢ ȜȑȕȘĲİȢ ȗİıĲȠȪ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȣȖȡȐ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȪıȚȝĮ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȓ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ
ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĲȜȓİȢ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ :
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ȅȚțȠȜȠȖȚțȩȢ ıȤİįȚĮıȝȩȢ
ǾȜİțĲȡȚțȠȓ țȚȞȘĲȒȡİȢ

ǾȜİțĲȡȚțȠȓ țȚȞȘĲȒȡİȢ

(ǼȀ) ĮȡȚș 640/2009 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
(ǼǼ) ĮȡȚș 4/2014

ĮȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ

ĮȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ

(ǼǼ) ĮȡȚș 547/2012

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĮȣĲȒȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ĲĮ İȟȒȢ
İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ:
EN 60034-2-1

ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȝȘȤĮȞȑȢ — ȂȑȡȠȢ 2-1: ȆȡȩĲȣʌİȢ ȝȑșȠįȠȚ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
ȝȘȤĮȞȫȞ Įʌȩ įȠțȚȝȑȢ (ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ȑȜȟȘȢ) IEC 600342-1:2007

EN 60034-30

ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ȝȘȤĮȞȑȢ — ȂȑȡȠȢ 30: ȀȜȐıİȚȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ȖȚĮ
ĲȡȚĳĮıȚțȠȪȢ İʌĮȖȦȖȚțȠȪȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ țȜȦȕȠȪ, ȝȠȞȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ (țȦįȚțȩȢ
IE) IEC 60034-30:2008

A.4 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒȢ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ
ȈĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĮȣĲȩ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ȅįȘȖȓĮ 2014/30/ǼǼ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȦȞ ȞȩȝȦȞ ĲȦȞ ȀȡĮĲȫȞ ȂİȜȫȞ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ. Ǿ ȅįȘȖȓĮ ĮȣĲȒ ĮȞĲȚțĮĲȑıĲȘıİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2004/108/ǼǼ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ Ș ȠʌȠȓĮ ȓıȤȣİ ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ ǹʌȡȓȜȚȠ ĲȠȣ 2016.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĮȣĲȒȢ İțįȩșȘțİ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ
ȠįȘȖȓĮȢ 2014/30/ǼǼ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȦȞ ȞȠȝȠșİıȚȫȞ
ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ (įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȓĲȜȦȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȕȐıİȚ ĲȘȢ İȞȦıȚĮțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ İȞĮȡȝȩȞȚıȘȢ) (2016/C 293/03)
EN 60947-4-1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ — ȂȑȡȠȢ 4-1: ǼʌĮĳİȓȢ țĮȚ
İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ — ǾȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȠȓ İʌĮĳİȓȢ țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ — ȂȑȡȠȢ 4-2: ǼʌĮĳİȓȢ țĮȚ
İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ — ǾȝȚĮȖȦȖȚțȠȓ İȜİȖțĲȑȢ țĮȚ İțțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ țȚȞȘĲȒȡĮ
ȖȚĮ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠ ȡİȪȝĮ IEC 60947-4-2:2011

EN 60947-4-3

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ — ȂȑȡȠȢ 4-3: ǼʌĮĳİȓȢ țĮȚ
İțțȚȞȘĲȒȡİȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ — ǾȝȚĮȖȦȖȚțȠȓ İȜİȖțĲȑȢ țĮȚ İʌĮĳİȓȢ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣ
ȡİȪȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȝȘ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ĳȠȡĲȓĮ IEC 60947-4-3:2014

A.5 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ȝȘȤĮȞȫȞ
ȉȑȜȠȢ Ș ȅįȘȖȓĮ 2006/42/ǼǼ ȖȚĮ ĲȚȢ ȝȘȤĮȞȑȢ, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ Ș ȅįȘȖȓĮ 95/16/ǼǼ, țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ
ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʏʘʆ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝȘȤĮȞȫȞ. Ȃİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 596/2009
țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ ĲĮ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞĲȜȓİȢ:
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EN 12162:2001

ǹȞĲȜȓİȢ ȣȖȡȫȞ — ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ — ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒȢ įȠțȚȝȒȢ

EN 12547

ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȑȢ ĮȞĲȜȓİȢ — ȀȠȚȞȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

EN ISO 20361

ǹȞĲȜȓİȢ ȖȚĮ ȣȖȡȐ țĮȚ ĮȞĲȜȘĲȚțȐ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ — ȀȫįȚțĮȢ įȠțȚȝȒȢ șȠȡȪȕȠȣ —
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ 2 țĮȚ 3 (ISO 20361:2015)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȦȞ ıĲȠ ıȫȝĮ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ, Ș ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐ CE
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȩıȠ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡĮ ȩıȠ țĮȚ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ B
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

B.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

B.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
B.2.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x

ǼțĳȩȡĲȦıȘ ȝİ ȖİȡĮȞȩ Ȓ ȖİȡĮȞȠĳȩȡȠ ȩȤȘȝĮ.

x

ȂİĲĮĳȠȡȐ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȝİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

ȋȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ
x

ȋȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ.
ȅ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ
ȐĲȠȝĮ. ǱĲȠȝĮ ȤȦȡȓȢ İʌĮȡțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ ȞĮ ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ
ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ Ȓ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.

ǻȚİȪșȣȞıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ Ǿ/Ȃ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ įȚİȪșȣȞıȘ ȝȘȤĮȞȠȜȩȖȠȣ Ȓ
ȘȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ȝİ İȝʌİȚȡȓĮ ıİ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ.
B.2.2 ȂȑĲȡĮ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ǿ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ Ȓ ȚįȚȠıȣıțİȣȫȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ ıĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ.ǼʌȠȝȑȞȦȢ Ƞ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
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ȝȩȞȠȞ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ. ǱĲȠȝĮ ȤȦȡȓȢ İʌĮȡțȒ țĮȚ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ
ĲȠȣȢ ȞĮ ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ Ȓ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȜȘĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ȝȘȤĮȞȠȜȩȖȠȣ Ȓ
ȘȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ȝİ İȝʌİȚȡȓĮ ıİ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂǹȆ
ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ
țȡȠȪıİȚȢ, ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ țĮȚ
İʌĮĳȒ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ
ĲȐıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
397

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Industrial safety helmets

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Protective gloves against
mechanical risks

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ
ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN
863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȂȑșȠįȠȢ ǻȠțȚȝȒȢ - ǹȞĲȠȤȒ
ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO
20345

ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Personal protective equipment
- Safety footwear

19


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

2017-12-06

52531

ICS: 93.040

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-02-02-01:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ
99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 εγκρίθηκε την 2017-12-06 από
την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα
αναφερόμενα
στις
τυποποιητικές
παραπομπές
Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθιστικά υπαίθριων χώρων
1

Αντικείμενο

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των απαιτήσεων για τα υλικά, την κατασκευή
και την τοποθέτηση σταθερών καθιστικών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, κήπων, πλατειών
κ.λπ.).
Τα καθιστικά (παγκάκια) κατασκευάζονται από ξύλο, σκυρόδεμα, χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, συνθετικά
υλικά ή/και συνδυασμό αυτών και στερεώνονται ακλόνητα σε βάση από σκυρόδεμα..
Για αρκετούς τύπους καθιστικών έχει επικρατήσει να εφαρμόζονται τυποποιημένες διαστάσεις και
διαμορφώσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς να είναι όμως δεσμευτικές, αφού σε κάθε
περίπτωση έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Η τοποθέτηση των καθιστικών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση και
διακίνηση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με Αναπηρίες..

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 7250-1

Βασικά μεγέθη ανθρώπινου σώματος για τεχνολογικό σχεδιασμό - Μέρος 1:
Ορισμοί και σημεία μέτρησης του σώματος -- Basic human body
measurements for technological design - Part 1: Body measurement
definitions and landmarks

ETAG 001

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις για τα χρησιμοποιούμενα υλικά

Οι βάσεις στήριξης, το κάθισμα και η πλάτη των καθιστικών (όταν υπάρχει) διαμορφώνονται από ποικιλία
υλικών, συνήθως σε συνδυασμό: σκυρόδεμα (προκατασκευασμένα στοιχεία), στοιχεία από χυτοσίδηρο,
χάλυβα ή αλουμίνιο, διατομές φυσικής ή τεχνητής ξυλείας και συνθετικά υλικά.
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Λόγω του ότι τα καθιστικά είναι εκτεθειμένα στις περιβαλλοντικές δράσεις, τα πάσης φύσεως υλικά που
χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωσή τους καθώς και τα υλικά στερέωσης και σύνδεσής τους πρέπει να
έχουν υποστεί την κατάλληλη, κατά περίπτωση, επεξεργασία, για την εξασφάλιση αυξημένης
ανθεκτικότητας, όπως :

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

-

εμποτισμός των διατομών της φυσικής ξυλείας με βορικά άλατα και λινέλαιο (για την αποφυγή
προσβολής από έντομα) και εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης με βερνίκι

-

αντισκωριακή προστασία των χαλυβδίνων στοιχείων (μετά από αμμοβολή)

-

χρήση συνθετικών υλικών με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

-

βαφή με χρώματα υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις

-

προστατευτικές επιστρώσεις στοιχείων σκυροδέματος

-

κοχλίες, περικόχλια, βίδες κλπ εξαρτήματα στερέωσης/σύνδεσης γαλβανισμένα, ανοξείδωτα ή
μπρούντζινα

-

αγκύρωση στις βάσεις έδρασης από σκυρόδεμα με αγκύρια (διαστελλόμενης κεφαλής ή χημικά) που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ETAG 001 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD)
και των οποίων η συμμόρφωση προς αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.

-

ένα τουλάχιστον από τα αγκύρια στερέωσης του καθιστικού στην βάση από σκυρόδεμα θα φέρει
ειδικό κάλυμμα αντικλεπτικής προστασίας .

Τα πάσης φύσεως στοιχεία που συνθέτουν το καθιστικό θα έχουν λείες επιφάνειες χωρίς ακίδες και
στρογγυλευμένες ακμές, τα δε μέσα σύνδεσης θα είναι χωνευτά ή με στρογγυλευμένες κεφαλές ή θα φέρουν
προστατευτικά καλύμματα για την αποφυγή κακώσεων στους καθημένους και ιδιαίτερα τα Άτομα με
Αναπηρίες.
Οι ξύλινες δοκίδες καθίσματος και πλάτης θα είναι από μαλακή ξυλεία (softwood) μαύρης πεύκης (pinus
nigra) ή δασικής πεύκης (pinus silvestris) εμποτισμένη με βορικά άλατα. Η υγρασία της ξυλείας πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ 12% και 16%.
Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς χρήση στο
ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους)
και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο.
Γενικώς οι ξύλινες δοκίδες θα φέρουν επίστρωση από ακρυλική λάκα ή ριπολίνη εξωτερικής χρήσεως με
ενίσχυση των άκρων των δοκών με ειδικό γαλάκτωμα για την προστασία από το νερό, το σαράκι και την
υπεριώδη ακτινοβολία. Επισημαίνεται ότι πρόσληψη και αποβολή υγρασίας από τα άκρα είναι 10 και 15
φορές μεγαλύτερη.
Τα χαλύβδινα στοιχεία (σωλήνες σκελετού κλπ) θα είναι βαμμένα θερμοσκληρυνόμενη πούδρα (βαφή
φούρνου) με ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα 50 μm.(μικρά)
Η κατασκευή των καθιστικών όλων των τύπων θα είναι στιβαρή και ανθεκτική σε βανδαλισμούς. Η
συνδεσμολογία των επί μέρους στοιχείων τους θα είναι απλή και θα παρέχεται η δυνατότητα ευχερούς
αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής. Η φέρουσα ικανότητα των στοιχείων
κατασκευής θα είναι επαρκής για φορτίο τουλάχιστον 200 kg ανά θέση καθίσματος.
Για την διασφάλιση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση σχέδια
λεπτομερειών του καθιστικού που προτίθεται να τοποθετήσει (του εκάστοτε προβλεπόμενου από την μελέτη
τύπου), με αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των υλικών, των εξαρτημάτων και των επιφανειακών
τελειωμάτων τους.
Επισημαίνεται ότι τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία των καθιστικών, λόγω του ότι είναι εκτεθειμένα στις
περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να συντηρούνται με επαναβαφή σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι
μεγαλύτερα των 2-3 ετών. Η παράλειψη της συντήρησης οδηγεί σε επιταχυνόμενο ρυθμό φθοράς και
σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής του καθιστικού. .
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Κατασκευαστικές απαιτήσεις καθιστικών

Υπάρχουν πολλοί τύποι καθιστικών υπαιθρίων χώρων και ενίοτε η διαμόρφωσή τους αποτελεί αντικείμενο
ειδικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται μια ιδιαίτερη ή πρωτότυπη και χαρακτηριστική
εικόνα του υπαίθριου χώρου.
Τα καθιστικά θα είναι εργονομικά σχεδιασμένα προκειμένου να είναι άνετα και ευχερώς προσπελάσιμα στο
κοινό, σύμφωνα με τα ανθρωπομετρικά στοιχεία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7250-1 (ύψος από το έδαφος,
πλάτος καθίσματος, ύψος και κλίση πλάτης κλπ).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα καθιστικά τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών σε επιφάνειες επίπεδες και
σταθερές και πακτώνονται κατάλληλα. Τουλάχιστον στη μία εκ των δύο πλευρών τους προβλέπεται
ελεύθερος χώρος, επίσης εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, ελάχιστων διαστάσεων 1,00 x 1,25 m για
την ανάπαυση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. Συνιστάται η τοποθέτηση καθιστικών σε αποστάσεις ανά
100,0 έως 200,0 m μεταξύ τους και από την ίδια πλευρά της όδευσης.
Τα σταθερά καθιστικά περιλαμβάνουν κατάλληλη πλάτη και πλαϊνά στηρίγματα ύψους 0,15 m από την άνω
επιφάνεια του καθίσματος που επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά από/προς αυτά ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα εν γένει. Ο χρωματισμός των επιμέρους τμημάτων τους γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται χρωματική αντίθεση με τον περιβάλλοντα χώρο και τα παρακείμενα στοιχεία και να είναι
εύκολα αντιληπτά από άτομα με προβλήματα όρασης.
Παρατίθενται στην συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για τους συνήθεις τύπους καθιστικών.
Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να εξειδικεύονται ή να διαφοροποιούνται στην εγκεκριμένη μελέτη. του έργου.

5.1 Καθιστικά από διαμορφωμένο χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικού ξύλου
Φέρουν βάση από χαλυβδοσωλήνα 2’’, πάχους 2,5 mm, καμπυλωμένο με εργαλειομηχανή (κουρμπαδόρος
σωλήνων) και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Οι δοκίδες είναι από μαλακή ξυλεία (softwood) μαύρης πεύκης (pinus nigra) ή δασικής πεύκης (pinus
silvestris) εμποτισμένη με βορικά άλατα.
Οι δοκίδες συνδέονται με τον μεταλλικό σκελετό με γαλβανισμένες βίδες στρογγυλευμένης κεφαλής με
τετραγωνικό λαιμό (καρόβιδες) Μ6 (Φ 6 mm), οι δε σωλήνες στερεώνονται σε βάση από σκυρόδεμα με
ειδικά μεταλλικά στηρίγματα ή αγκύρια
Τα καθιστικά του τύπου αυτού έχουν τις ακόλουθες ειδικότερες διαμορφώσεις:.
5.1.1

Καθιστικά με διαμορφωμένο χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικού ξύλου με πλάτη

Το κάθισμα αποτελείται από τρεις δοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο
πλάτης από δοκίδα διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1 – Καθιστικό με διαμορφωμένο (κουρμπαρισμένο) χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικής
ξυλείας, με πλάτη
5.1.2

Καθιστικά με διαμορφωμένο χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικού ξύλου χωρίς πλάτη

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα τρία ξύλινα στοιχεία του καθίσματος είναι διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m (Σχήμα 2).

Σχήμα 2 – Καθιστικό με διαμορφωμένο (κουρμπαρισμένο) χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικής
ξυλείας, χωρίς πλάτη

5.2 Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή
πλάτη
Το κάθισμα διαμορφώνεται με δυο ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, η δε πλάτη
μονοκόμματη 1,80 x 0,20 x 0,05 m (Σχήμα 3).

Σχήμα 3 – Καθιστικό από ευθύγραμμο χαλυβδοσωλήνα και ολόσωμα ξύλινα στοιχεία (μονή πλάτη)

5.3 Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή
πλάτη
Τα τρία ξύλα του καθίσματος και τα δύο της πλάτης είναι διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m (Σχήμα 4).
Κατά τα λοιπά όπως στο 5.1.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σχήμα 4 – Καθιστικό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και ολόσωμα στοιχεία ξύλου (διπλή
πλάτη)

5.4 Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου
Ο σκελετός αποτελείται από
δύο πλευρικά χυτοσιδηρά στηρίγματα παραδοσιακού σχεδίου, τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους με 4 σιδηρές ράβδους Φ 20, με κοχλίωση 5/8" στα άκρα όπου για την σύσφιξή τους
με παξιμάδια ασφαλείας καλυμμένα με πλαστικές τάπες. (Σχήμα 5).
Τα πλευρικά στηρίγματα φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλινων δοκίδων, των συνδετήριων των
σιδηρών ράβδων και των στηριγμάτων των καθιστικών επί του εδάφους.
Οι ξύλινες δοκίδες είναι διαστάσεων 5 x 5 x 160 cm.
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από γαλβανισμένο χάλυβα.

Σχήμα 5 – Παραδοσιακό καθιστικό από χυτοσίδηρο και ολόσωμα στοιχεία ξύλου

5.5 Καθιστικά με σκελετό από διατομές αλουμινίου
Περιλαμβάνουν δύο πλευρικά στοιχεία από αλουμίνιο, επίπεδου σχήματος, με υποδοχές για τα ξύλινες
δοκίδες στοιχεία του καθίσματος και της πλάτης. Οι τυπικές διαστάσεις του καθιστικού είναι: μήκος 187 cm,
πλάτος 68 cm και ύψος 73 cm,.
Το κάθισμα και η πλάτη αποτελούνται από ξύλινες λωρίδες στερεωμένες στον σκελετό αλουμινίου, τυπικής
διατομής 7 x 4,5 cm από συνθετική αντικολλητή ξυλεία πεύκης, βαμμένες με δύο στρώσεις ακρυλικού
χρώματος υδατικής διασποράς και μία στρώση προστατευτικού κεριού.
Ο σκελετός από αλουμίνιο είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Τα μεταλλικά στοιχεία συναρμολόγησης και στήριξης (βίδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) είναι χαλύβδινα γαλβανισμένα.
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5.6 Καθιστικά με σκελετό από χυτοσίδηρο ή χυταλουμίνιο
Ο σκελετός του πάγκου διαμορφώνεται με δύο πλευρικά στοιχεία από χυτοσίδηρο ή χυταλουμίνιο,
παραδοσιακού σχεδίου, συνδεόμενα με μεταλλικές οριζόντιες ράβδους, δύο στα πόδια και μία στην κορυφή
της πλάτης.
Το κάθισμα και η πλάτη διαμορφώνονται με έξι ξύλινες δοκίδες διαστάσεων175 x 10 x 4,5 cm από συνθετική
αντικολλητή ξυλεία πεύκης βαμμένες με δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος υδατικής διασποράς και μία
στρώση προστατευτικού κεριού.
Το καθιστικό στερεώνεται στην βάση από σκυρόδεμα με αγκύρια διαστελλόμενης κεφαλής ή χημικά.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.7 Καθιστικά με χυτοσιδηρό σκελετό και έξι δοκίδες
Ο σκελετός του καθιστικού διαμορφώνεται με δύο πλευρικά στοιχεία, κατασκευασμένα από συμπαγή
χυτοσίδηρο (μαντέμι μασίφ), σε σχέδιο παραδοσιακού τύπου (με αραιή διάταξη ελικοειδών μορφών), τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες μεταλλικές ράβδους Φ 1/2" (δύο στα πόδια και μία στην κορυφή
της πλάτης).
Το κάθισμα και η πλάτη αποτελούνται από έξι ξύλινες δοκίδες διαστάσεων 1,80 m x (6,0 x 4,5) cm οι οποίες
σχηματίζουν μια καμπυλωμένη εργονομική επιφάνεια. Για την αύξηση της ακαμψίας του καθίσματος οι
δοκίδες συνδέονται στο μέσον τους με εγκάρσια λάμα πάχους 3 mm, τοποθετημένη κάτω-πίσω, η βιδώνεται
με καρόβιδες.
Τα ξύλινα μέρη του καθιστικού μετά την επεξεργασία τους (τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα) επικαλύπτονται με
2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και 1 στρώση προστατευτικού κεριού.
Το καθιστικό στερεώνεται στην βάση από σκυρόδεμα με αγκύρια διαστελλόμενης κεφαλής ή χημικά.

5.8 Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα
Οι συνήθεις διαστάσεις τους είναι: μήκος 180 cm, πλάτος 50 cm και ύψος 80 cm
Η επιφάνεια του καθίσματος αποτελείται από τρεις δοκίδες από φυσικό ξύλο, τυπικών διαστάσεων
4 x 14 x 180 cm, ι εργονομικά διαμορφωμένες, η δε πλάτη από δυο δοκίδες των αυτών διαστάσεων..
Το καθιστικό στηρίζεται σε δυο πόδια εκατέρωθεν, από ξυλεία διατομής 8 x 12 cm, ένα από τα οποία είναι
υψηλότερο για την στερέωση επ' αυτού των δοκίδων της πλάτης.

5.9 Παγκάκια δένδρου στρογγυλά
Είναι κατασκευασμένα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία πεύκης και φέρουν μεταλλική βάση (στραντζαριστή
διατομή 50 x 50 mm). Το κάθισμα διαιρείται ίσα μέρη, αποτελούμενα από τοξοειδή στοιχεία ξύλου διατομής
5 x 10 cm.
Η τυπική εξωτερική διάμετρος ενός κυκλικού πάγκου των οκτώ θέσεων είναι 200 cm, και η διάμετρος του
εσωτερικού δακτυλίου 40 cm..
Οι ξύλινες διατομές στερεώνονται στη μεταλλική βάση με περαστές βίδες (καρόβιδες).
Τα ξύλινα μέρη του καθιστικού μετά την επεξεργασία τους (τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα) επικαλύπτονται με
2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και 1 στρώση προστατευτικού κεριού.
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5.10 Παγκάκια κήπου
Φέρουν σκελετό από χαλύβδινο σωλήνα Φ 2" βαρέως τύπου διαμορφωμένο σε κουρμπαδόρο, τυπικού
ύψους 40 cm, με ενίσχυση ακαμψίας από χαλυβδοσωλήνα Φ 3/4", συγκολλημένο στον σκελετό στα δύο
άκρα του.
Το κάθισμα και η πλάτη αποτελούνται από 3+3 δοκίδες από συνθετική αντικολλητή ξυλεία πεύκης, τυπικών
διαστάσεων 180 x 10 x 4,5 cm, βαμμένες με δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος υδατικής διασποράς και μία
στρώση προστατευτικού κεριού.
Οι συνδέσεις με το σκελετό γίνονται με καρόβιδες 8 x 120 mm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο μεταλλικός σκελετός είναι βαμμένος με δύο στρώσεις αντισκωριακού (rust primer) και ντουκόχρώμα..

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Θα εξετάζεται η συμμόρφωση με τα σχέδια γενικής διάταξης (θέσεις τοποθέτησης, αποστάσεις από όρια
επιφανειών και γειτονικές κατασκευές) και λεπτομερειών της μελέτης, η στερέωση των καθιστικών ,Θα
γίνεται έλεγχος και θα εξετάζονται τα σχετικά πιστοποιητικά σε ότι αφορά στην λειτουργία και αντοχή των
μερών, των στερεώσεων και των συνδέσμων, την ποιότητα των στοιχείων, ,την προστασία των επιφανειών
και των απολήξεων και γενικά η πλήρης τήρηση των προδιαγραφών.
Στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν φθορά, απόκλιση διαστάσεων από τα σχέδια της μελέτης και μη τήρηση
των προδιαγραφών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας) θα αντικαθίστανται με νέα.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Τα καθιστικά υπαιθρίων χώρων θα επιμετρώνται ως τεμάχια πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας προδιαγραφής, διακρινόμενα κατά τύπο και μέγεθος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην σύμβαση του έργου.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
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Βιβλιογραφία
[1]

ΕΛΟΤ EN 335
Αντοχή ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο - Κατηγορίες χρήσης: ορισμοί και
εφαρμογή σε συμπαγές ξύλο και σε προϊόντα με βάση το ξύλο -- Durability of wood and wood-based
products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products

[2] ΕΛΟΤ EN 350

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο - Δοκιμές και κατάταξη σύμφωνα
με την ανθεκτικότητα έναντι βιολογικών προσβολών στο ξύλο και στα προϊόντα με βάση το ξύλο -Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological
agents of wood and wood-based materials

[3]

ΕΛΟΤ EN 384
Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων
και πυκνότητας -- Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and
density

[4]

ΕΛΟΤ EN 14081-1 Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη σύμφωνα
με την αντοχή της - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις -- Timber structures - Strength graded structural timber
with rectangular cross section - Part 1: General requirements

[5]

ΕΛΟΤ EN 927-1 Χρώματα και βερνίκια - Υλικά επιχρίσεως και συστήματα επιχρίσεως για ξύλα σε
εξωτερικούς χώρους - Μέρος 1: Ταξινόμηση και επιλογή -- Paints and varnishes - Coating materials
and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection

[6]

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1 Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με
συστήματα χρωμάτων - Μέρος 1: Γενική εισαγωγή -- Paints and varnishes - Corrosion protection of
steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction

[7]

ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα
- Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών -- Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles
- Specifications and test methods

[8]

DIN 603 Βίδες με στρογγυλευμένη κεφαλή και τετραγωνικό λαιμό (καρόβιδες - carriage bolts)-- Cup
head square neck bolts
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-02-02-02:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
εκπονήθηκε από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν
το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 εγκρίθηκε
την 2017-12-06 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων
χώρων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα
δοχεία υποδοχής στερεών απορριμμάτων (κάλαθοι αχρήστων) που τοποθετούνται σε εξωτερικούς
δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα, κήπους. πλατείες, χώρους διακίνησης κοινού κλπ).
Τα δοχεία αυτά είναι μικρής χωρητικότητας, έως 100 lt, αφαιρούμενα και σταθερώς τοποθετημένα.
Κατασκευάζονται από ξύλο, χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, συνθετικά υλικά ή/και συνδυασμό αυτών
Συνήθως περιλαμβάνουν εξωτερικό περίβλημα, βάση στήριξης στο έδαφος, σε τοίχο ή σε κολώνες και
αφαιρούμενο εσωτερικό κάδο, ο οποίος ασφαλίζεται με διάταξη μανδάλωσης.
Πρόκειται κατά κανόνα για βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα, τα οποία διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία
μορφών, λειτουργίας, χωρητικότητας υλικών και επιφανειακών τελειωμάτων, χωρίς να αποκλείεται η
κατασκευή τους βάσει εγκεκριμένων από τον κύριο του έργου σχεδίων.
Για αρκετούς τύπους τέτοιων κάδων έχει επικρατήσει να εφαρμόζονται τυποποιημένες διαστάσεις και
κατασκευαστικές διαμορφώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα,
Η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε αφ' ενός μεν να είναι ευχερώς προσπελάσιμοι και αφ'
ετέρου να μην αποτελούν εμπόδια στην διακίνηση πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και
ο εντοπισμός και η χρήση τους από τα άτομα αυτά.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
DIN 22417

Τύποι κλειδιών για κλείστρα με τριγωνική υποδοχή --Forms of keys for
triangular socket wrenches
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Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4

Βασικές απαιτήσεις

Τα δοχεία της προδιαγραφής προορίζονται για την άμεση υποδοχή των από τον πολίτη-απορρίπτοντα
δημιουργουμένων στερεών απορριμμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χωρητικότητά τους σε
ασυμπίεστα απορρίμματα. Επίσης πρέπει να είναι εύκολης προσέγγισης, να έχουν επαρκή λειτουργικότητα
και αντοχή, να διατηρούν το περιεχόμενό τους έως την συλλογή και ασφαλή διάθεσή του από τον διαχειριστή
τους και να ανθίστανται σε βανδαλισμούς και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και των απορριμμάτων.
Το περίβλημα, οι βάσεις στήριξης το κάλυμμα, ο εσωτερικός κάδος και τα λοιπά εξαρτήματα των μονάδων
διαμορφώνονται από ποικιλία υλικών, συνήθως σε συνδυασμό: στοιχεία από χυτοσίδηρο, χάλυβα ή
αλουμίνιο, διατομές φυσικής ή τεχνητής ξυλείας και συνθετικά υλικά.
Λόγω του ότι οι κάδοι αχρήστων δημοσίων χώρων είναι εκτεθειμένοι στις περιβαλλοντικές δράσεις, τα πάσης
φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωσή τους καθώς και τα υλικά στερέωσης και σύνδεσής
τους πρέπει να έχουν υποστεί την κατάλληλη, κατά περίπτωση, επεξεργασία, για την εξασφάλιση αυξημένης
ανθεκτικότητας, όπως :
-

εμποτισμός των διατομών της φυσικής ξυλείας με βορικά άλατα και λινέλαιο (για την αποφυγή
προσβολής από έντομα) και εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης με βερνίκι

-

αντισκωριακή προστασία των χαλύβδινων στοιχείων (μετά από αμμοβολή)

-

χρήση συνθετικών υλικών με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

-

βαφή με χρώματα υψηλής αντοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις

-

κοχλίες, περικόχλια, βίδες κλπ εξαρτήματα στερέωσης/σύνδεσης γαλβανισμένα, ανοξείδωτα ή
μπρούντζινα

-

αγκύρωση στο έδαφος ή τον τοίχο με αγκύρια (διαστελλόμενης κεφαλής ή χημικά) που ικανοποιούν
τις απαιτήσεις της ETAG 001 ή σχετικού Εγγράφου Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD) και των οποίων
η συμμόρφωση προς αυτές βεβαιώνεται με σήμανση CE ή άλλο ισοδύναμο τρόπο.

Τα καπάκια ή οι ανοικτοί αφαιρούμενοι εσωτερικοί κάδοι θα κλειδώνουν στο περίβλημα με διάταξη
μανδάλωσης που ανοίγει με ειδικό κλειδί (συνήθως τριγωνικής διατομής) που κρατά το συνεργείο
καθαριότητος.
Τα πάσης φύσεως στοιχεία που συνθέτουν το δοχείο θα έχουν λείες επιφάνειες χωρίς ακίδες και
στρογγυλευμένες ακμές, τα δε μέσα σύνδεσης θα είναι χωνευτά ή με στρογγυλευμένες κεφαλές ή θα φέρουν
προστατευτικά καλύμματα για την αποφυγή κακώσεων στους χρήστες, το προσωπικό καθαριότητος και
ιδιαίτερα τα Άτομα με Αναπηρίες
Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των κάδων απορριμμάτων πρέπει να είναι προφανής και να υποδεικνύεται
από το σχήμα και το χρώμα τους. Οι κάδοι πάντα τοποθετούνται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών,
κατά τρόπο ώστε να είναι ανιχνεύσιμοι από το μπαστούνι των τυφλών, και προσιτοί και εύχρηστοι από
χρήστες αμαξιδίων (max ύψος τοποθέτησης άνω στεφάνης κάδου 0,90 m από το δάπεδο).
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Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα για τις κλιματολογικές
συνθήκες της θέσης εγκατάστασης των κάδων (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ)
και απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα).
Οι αφαιρούμενοι εσωτερικοί κάδοι θα είναι βαμμένοι με διπλή στρώση αντισκωριακής προστασίας κει τελική
επίστρωση από υδατοδιαλυτή βαφή, συμβατή με το υπόστρωμα, ή με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας πολυεστέρα.
Στην εξωτερική επιφάνεια της μονάδας θα αναγράφεται ευκρινώς το λογότυπο του Δήμου ή του Φορέα που
εγκατέστησε και διαχειρίζεται τα δοχεία, καθώς και το έτος τοποθέτησής τους.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα χαλύβδινα στοιχεία (σωλήνες σκελετού κλπ) θα είναι βαμμένα θερμοσκληρυνόμενη πούδρα (βαφή
φούρνου) με ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα 50 μm (μικρά).
Η κατασκευή των δοχείων όλων των τύπων θα είναι στιβαρή και ανθεκτική σε βανδαλισμούς. Η
συνδεσμολογία των επί μέρους στοιχείων τους θα είναι απλή και θα παρέχεται η δυνατότητα ευχερούς
αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής.
Τα δοχεία υποδοχής στερεών απορριμμάτων εξωτερικών χώρων πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να
αντιμετωπίζεται η τυχόν εισροή υγρών.
Για την διασφάλιση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής του δοχείου υποδοχής απορριμμάτων που προτίθεται να
τοποθετήσει (του εκάστοτε προβλεπόμενου από την μελέτη τύπου), με αναλυτική περιγραφή των
χαρακτηριστικών των υλικών, των εξαρτημάτων και των επιφανειακών τελειωμάτων τους
Επισημαίνεται ότι τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία των δοχείων, λόγω του ότι είναι εκτεθειμένα στις
περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να συντηρούνται με επαναβαφή σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι
μεγαλύτερα των 2-3 ετών. Η παράλειψη της συντήρησης οδηγεί σε επιταχυνόμενο ρυθμό φθοράς και
σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής του δοχείου .

5

Κατασκευαστικές απαιτήσεις δοχείων

Υπάρχουν πολλοί τύποι δοχείων υποδοχής απορριμμάτων δημοσίων χώρων και ενίοτε η διαμόρφωσή τους
αποτελεί αντικείμενο ειδικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται μια ιδιαίτερη ή
πρωτότυπη και χαρακτηριστική εικόνα του υπαίθριου χώρου.
Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει τα δοχεία να επιτυγχάνουν την σκοπούμενη χωρητικότητα,
λειτουργικότητα, μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα στον χρόνο
Για κάθε προβλεπόμενο τύπο δοχείου, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Υπηρεσία προς έγκριση/αποδοχή
δείγματα σε κανονικό μέγεθος. Τα δοχεία που θα τοποθετηθούν θα είναι ίδιοι ακριβώς με αυτά που θα
εγκριθούν κατά τα ως άνω.
Παρατίθενται στην συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για τους συνήθεις τύπους δοχείων
αχρήστων δημοσίων χώρων. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να εξειδικεύονται ή να διαφοροποιούνται στην
εγκεκριμένη μελέτη. του έργου.

5.1 Μεταλλικό διάτρητο αναρτημένο δοχείο
Είναι τραπεζοειδούς διατομής, μέσου μήκους 36 cm, πλάτους 22,5 cm και ύψους 57 cm και φέρει καπάκι με
μεγάλη οπή για τη ρίψη των απορριμμάτων, ενώ ο πυθμένας του είναι ανακλινόμενος για το εύκολο
άδειασμα.
Είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1 mm με διάτρηση στο εμπρόσθιο μέρος.
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Στο πίσω μέρος του το δοχείο φέρει μεταλλικό στήριγμα σχήματος «Π», διατομής 6,5x2 cm και ύψους 33 cm,
με τέσσερις οπές για την διέλευση της λάμας στερέωσης σε κολώνα.

5.2 Ξύλινο στρογγυλό επιστήλιο δοχείο
Το περίβλημά του διαμορφώνεται με 16 πηχίσκους από συνθετική αντικολλητή ξυλεία διαστάσεων 4,5 x 2,0
x 55 cm με στρογγυλευμένες ακμές, οι οποίοι βιδώνονται με γαλβανισμένες καρόβιδες 6 x 32 mm σε δύο
μεταλλικές στεφάνες D 37 cm.
Η κάτω στεφάνη φέρει δύο χιαστί λάμες, οι οποίες συνδέονται (με ηλεκτροσυγκόλληση) με μεταλλική κολώνα
D 6,5 cm, με βάση στήριξης D25 cm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο εσωτερικός αφαιρούμενος κάδος έχει διάμετρο 35 cm και ύψος 44 cm. Είναι κατασκευασμένος από
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 mm και . φέρει στον πυθμένα του τέσσερις οπές αποστράγγισης.

5.3 Ξύλινο δοχείο
Το περίβλημά του διαμορφώνεται με 14 πηχίσκους από ξυλεία πεύκης διαστάσεων 5,0 x 2,0 x 45 cm με
στρογγυλευμένες ακμές, οι οποίοι βιδώνονται με γαλβανισμένες ξυλόβιδες 6 x 32 mm σε δύο μεταλλικές
στεφάνες από λάμα 30x3 mm, απέχουσες μεταξύ τους 22 cm, D 26 cm η κάτω και D 34 cm η άνω (μορφή
κωλουροκωνική)
Η κάτω στεφάνη φέρει δύο χιαστί λάμες, οι οποίες συνδέονται (με ηλεκτροσυγκόλληση) με μεταλλική κολώνα
D 4,0 cm. Ο σωλήνας στήριξης στο κάτω μέρος του φέρει φλάντζα Φ 20 cm και πάχους 1 cm, η οποία φέρει
τρεις οπές για την διέλευση των αγκυρίων στερέωσης του κάδου στο έδαφος.
Ο εσωτερικός αφαιρούμενος κάδος είναι από λαμαρίνα πάχους 0,8 mm, με διάμετρο 33,5 cm και ύψος 30
cm και φέρει αλυσίδα για τη σύνδεσή του με το περίβλημα.

5.4 Πολυεστερικό εξαγωνικό δοχείο
Ο κάδος είναι χωρητικότητας 80 lt. έχει εξαγωνικό σχήμα με διαγώνιο 63 cm, μήκος πλευράς 25 cm και ύψος
90 cm και είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο πολυεστέρα.
Φέρει καπάκι συγκρατούμενο με δύο ανοξείδωτους μεντεσέδες, στο οποίο υπάρχουν δύο οπές για την
υποδοχή των απορριμμάτων.
Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικού κάδου από γαλβανισμένη προκειμένου ο πολυεστερικός
κάδος να διατηρείται καθαρός. Ο εσωτερικός κάδος ασφαλίζεται με κλειδαριά.
O κάδος στηρίζεται σε βάση από λαμαρίνα πάχους 2 mm, διαστάσεων 25Χ25 cm, η οποία στερεώνεται στο
έδαφος με αγκύρια.

5.5 Εξαγωνικό μεταλλικό δοχείο με καπάκι
Ο κάδος έχει εξαγωνικό σχήμα με διαγώνιο 43 cm, μήκος πλευράς 27 cm και ύψος 73 cm και είναι
κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 1,0 mm. Στο επάνω μέρος υπάρχει καπάκι, το οποίο συγκρατείται
με μεντεσέ βαρέως τύπου.
Η στήριξή του στο έδαφος γίνεται με λάμες σχήματος «Γ», ηλεκτροσυγκολλημένες στον πυθμένα στις τρεις
από τις έξι πλευρές έτσι ώστε να παραμένει υπερυψωμένος για να αποφεύγεται η διάβρωσή του.

5.6 Οκταγωνικό χυτοσιδηρό δοχείο
Το περίβλημα αποτελείται από δύο οκταγωνικές χυτοσιδηρές στεφάνες πάχους 5,0 mm με διαγώνιο 60 cm.
Μεταξύ των ακμών των στεφανών συνδέονται με πριτσίνια γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα πάχους 10 mm
και οι πλευρές καλύπτονται με γαλβανισμένη λαμαρίνα

8

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52552
©

ΕΛΟΤ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2017

Το περίβλημα καλύπτεται με επίπεδο καπάκι, ελαφρώς κεκλιμένο, ανοιγόμενο προς τα πάνω, το οποίο φέρει
στο κέντρο του οκταγωνική οπή αποστήματος 200 mm. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο
πάχους 5,0 mm, συνδέεται με το περίβλημα με μεντεσέ πίσω από τον απορριμματοδέκτη και ασφαλίζει
αυτόματα στην κλειστή του θέση.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η άνω οκταγωνική στεφάνη φέρει στο εμπρόσθιο μέρος της κλειδαριά που απασφαλίζει με ειδικό κλειδί (κατά
το Πρότυπο DIN 22417) για το άνοιγμα του καπακιού, την απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το
άδειασμά του. Η κάτω στεφάνη (βάση του κάδου) φέρει μεταλλικές υποδοχές, κατάλληλες για τη στερέωση
του δοχείου στο έδαφος με αγκύρια.

Σχήμα 1 :Τυποποιημένο τριγωνικό κλειδί ασφάλισης κάδου
Ο εσωτερικός κάδος είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60 lt και κατασκευασμένος από γαλβανισμένο
χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,4 mm με ενισχυτικές ραβδώσεις περιμετρικά. Στην άνω απόληξή του
διαμορφώνεται με εξέλαση περιμετρική νεύρωση ακαμψίας και προσαρμόζονται δύο συμμετρικές χειρολαβές
για το άδειασμά του.

5.7 Οκταγωνικό χυτοσιδηρό δοχείο με ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο
Το περίβλημα αποτελείται από δύο οκταγωνικές χυτοσιδηρές στεφάνες πάχους 5,0 mm με διαγώνιο 60 cm.
Μεταξύ των ακμών των στεφανών συνδέονται με πριτσίνια γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα πάχους 10 mm
και οι πλευρές καλύπτονται με γαλβανισμένη λαμαρίνα
Η κάτω στεφάνη (βάση του κάδου) φέρει μεταλλικά πόδια για την στερέωση του δοχείου στο έδαφος με
ακγύρια.
Το περίβλημα καλύπτεται με επίπεδο καπάκι, ελαφρώς κεκλιμένο, ανοιγόμενο προς τα πάνω, το οποίο φέρει
στο κέντρο του οκταγωνική οπή αποστήματος 200 mm. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο
πάχους 5,0 mm, συνδέεται με το περίβλημα με μεντρεσέ πίσω από τον απορριμματοδέκτη και ασφαλίζει
αυτόματα στην κλειστή του θέση.
Η άνω οκταγωνική στεφάνη φέρει στο εμπρόσθιο μέρος της κλειδαριά που απασφαλίζει με κλειδί τριγωνικής
διατομής (κατά το Πρότυπο DIN 22417), για το άνοιγμα του κάδου, την απελευθέρωση του εσωτερικού
κάδου και το άδειασμά του.
Ο εσωτερικός κάδος είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 80 lt και κατασκευασμένος από γαλβανισμένο
χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,4 mm με ενισχυτικές ραβδώσεις περιμετρικά. Στην άνω απόληξή του
διαμορφώνεται με εξέλαση περιμετρική νεύρωση ακαμψίας και προσαρμόζονται δύο συμμετρικές χειρολαβές
για το άδειασμά του.
Το δοχείο είναι εφοδιασμένο με σταχτοδοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,5
mm, με διαμόρφωση κατάλληλη για το σβήσιμο των τσιγάρων των διερχομένων πεζών και ασφαλούς
στερέωσης, ώστε να αποτρέπεται η κλοπή.
Τα δοχεία παραδίδονται επενδεδυμένα με ξύλινους πηχίσκους διατομής 4,7Χ0,9 cm, από φουρνιστή οξιά
(ξηραντηρίου) βαμμένους με λούστρο θαλάσσης.
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5.8 Διάτρητο οκταγωνικό δοχείο
Το εξωτερικό περίβλημα, μορφής οκταγωνικού πρίσματος, είναι από χυτοσίδηρο και φέρει κάθετες γωνιακές
νευρώσεις και περιμετρικές ενισχύσεις πάχους 3,0 cm. ". Οι τέσσερις από τις οκτώ πλευρές του είναι
διάτρητες.
Η βάση αποτελείται από οκταγωνική στεφάνη με εξωτερικό απόστημα 600 mm και φέρει μεταλλική λάμα, για
τη στερέωση του δοχείου στο έδαφος με αγκύρια.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο αφαιρούμενος εσωτερικός κάδος είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60 lt και κατασκευασμένος από
γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,8 mm με ενισχυτικές ραβδώσεις περιμετρικά. Στην άνω απόληξή
του διαμορφώνεται με εξέλαση περιμετρική νεύρωση ακαμψίας και προσαρμόζονται δύο συμμετρικές
χειρολαβές για το άδειασμά του.

5.9 Επιστήλιο μονό δοχείο
Μικρό δοχείο, χωρητικότητας 30 lt κατάλληλο προς τοποθέτηση σε θέσεις με στενότητα χώρου, ανοικτό στο
άνω μέρος για την άνετη ρίψη ελαφρών απορριμμάτων από τους διερχομένους πεζούς.
Είναι κυλινδρικής μορφής ύψους 48 και διαμέτρου 32 cm, Αποτελείται από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο
πάχους 0,8 mm με ενισχυτικές περιμετρικές νευρώσεις και τέσσερις σειρές από διακοσμητικές ρομβοειδείς
διατρήσεις (δύο στο επάνω μέρος και δύο στο κάτω). Ο πυθμένας φέρει 4 οπές αποστράγγισης.
Στηρίζεται σε στυλίσκο κατασκευασμένο από δύο επάλληλα τεμάχια γαλβανισμένων σωλήνων: το άνω
διαμέτρου 6 cm, πάχους 2 mm και ύψους 80 cm, και το κάτω διαμέτρου 11 cm, πάχους και ύψους 42 cm.
(συνολικό ύψος στήριξης 1,30 m).
Ο άνω στυλίσκος φέρει στην κορυφή του μεταλλική σφαίρα διαμέτρου 7 cm και ο κάτω, στην βάση του,
δίδυμους δίσκους διαμέτρου 26 cm, με 3 οπές για τη στερέωση του κάδου στο έδαφος με αγκύρια.
Μεταξύ του κάδου και του στυλίσκου διατάσσονται διάτρητοι διακοσμητικοί βραχίονες από γαλβανισμένο
χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm, σχήματος ‘’Π’’. Οι βραχίονες αυτοί επιτρέπουν την απασφάλιση της
κλειδαράς των κάδων για το άδειασμά τους με ειδικό κλειδί (βλ. § 5.6).
Οι βραχίονες είναι βαμμένοι με αμμώδους υφής ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.

5.10 Επιστήλιο διπλό δοχείο με σταχτοδοχείο
Αποτελείται από δύο κάδους των 30 lt έκαστος, διαμορφωμένους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § 5.9.
Το σταχτοδοχείο είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6 mm. Είναι
χωρητικότητας 1,0 lt και συνοδεύεται από το σχετικό αυτοκόλλητο ετικετάκι προτρεπτικό της χρήσης του Το
κυρίως σώμα του είναι ημικυλινδρικό, ύψους 20 cm και φέρει ενισχυτικές νευρώσεις.
Το επάνω μέρος είναι ανοικτό για άνετη ρίψη αποτσίγαρων και φέρει ειδική διάτρητη επιφάνεια πλάτους 4
cm για το σβήσιμο των τσιγάρων. Μεταξύ του σταχτοδοχείου και του στυλίσκου στήριξης υπάρχει ειδική
βάση από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm, διατομής ‘’Π’’ που συνδέεται με δύο βίδες.
Το σταχτοδοχείο και η βάση είναι βαμμένα με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.

5.11 Κυλινδρικό δοχείο με στρογγυλό καπάκι
Τα δοχεία του τύπου αυτού, διαμέτρου 33 cm και ύψους 66 cm αποτελούνται από τα εξής μέρη:
 μεταλλικό ημισφαιρικό καπάκι.
 μεταλλικό κυλινδρικό περίβλημα
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 μεταλλικό πόδι στήριξης.
 εσωτερικό κάδο.
Το περίβλημα, ύψους 70 cm και διαμέτρου 38 cm, είναι από λαμαρίνα πάχους 2 mm. Στο επάνω μέρος
φέρει νεύρωση ακαμψίας διατομής 12x12 mm, ενώ στο κάτω μέρος τοποθετείται ο πάτος του κάδου, επίσης
από λαμαρίνα 2 mm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το καπάκι του κάδου, διαμέτρου 38 cm και ύψους 15 cm, είναι από λαμαρίνα πάχους 1 mm και έχει
ημισφαιρικό σχήμα. Στην εμπρόσθια πλευρά φέρει οβάλ εγκοπή διαστάσεων 10x16 cm, για τη ρίψη των
απορριμμάτων ενώ ακριβώς απέναντι βρίσκεται ο μεντεσές για το άνοιγμα του κάδου και την αφαίρεση της
σακούλας.
Στο κάτω μέρος του περιβλήματος συγκολλάται σωλήνας διατομής 25 cm και ύψους 15 cm, ο οποίος στην
βάση του φέρει φλάντζα διαμέτρου 25 cm και πάχους 8 mm, με τρεις οπές για την στερέωση δοχείου στο
έδαφος με αγκύρια.
Ο εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 0,8 mm.

5.12 Δοχείο με μεταλλικά ελάσματα
Το περίβλημά του είναι κατασκευασμένο από 18 λάμες μήκους 86 cm, διατομής 40 x 4 mm. Το άνω άκρο
είναι διευρυμένο για την ευχερή τοποθέτηση του εσωτερικού κάδου.
Ο εσωτερικός κάδος, διαμέτρου 32 cm και ύψους 63, είναι από λαμαρίνα και φέρει δύο χειρολαβές
αντικριστά στο χείλος του για το άδειασμα των απορριμμάτων. Εδράζεται στην βάση του περιβλήματος σε
δύο χιαστί ελάσματα διατομής 40x3 mm, ηλεκτροσυγκολλημένα στον σκελετό.
Η βάση φέρει τρεις οπές για την στερέωση στο έδαφος με αγκύρια. Η όλη κατασκευή είναι ηλεκτροστατικά
βαμμένη.

5.13 Μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο
Το περίβλημά του, διαμέτρου 47 cm και ύψους 72 cm, διαμορφώνεται με 16 ηλεκτροσυγκολλημένες λάμες
διατομής 3,0 x 0,3 cm Οι τέσσερες από τις δεκαέξι λάμες φέρουν στην βάση τους οπή Φ 8 mm για την
διέλευση των αγκυρίων στερέωσης του δοχείου στο έδαφος.
Ο αφαιρούμενος εσωτερικός κάδος, διαμέτρου 32,5 cm. και ύψους 51 cm, είναι διάτρητος με οπές Φ 8 mm
και φέρει δύο χειρολαβές αντικριστά για το άδειασμα των απορριμμάτων. Εδράζεται στην βάση του
περιβλήματος σε δύο χιαστί ελάσματα διατομής 40x3 mm, ηλεκτροσυγκολλημένα στον σκελετό σε ύψος 12
cm από την βάση του .

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Ελέγχεται αν τα κύρια χαρακτηριστικά των δοχείων πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 4 της παρούσας.
Επίσης εξετάζεται η ποιότητα κατασκευής των δοχείων, σύμφωνα με εγκεκριμένο δείγμα αναφοράς, η
λειτουργία των καπακιών και κλειδαριών και η στερέωσή τους.
Δεν γίνονται αποδεκτά δοχεία που δεν πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Τα δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων χώρων θα επιμετρώνται ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, διακρινόμενοι κατά τύπο και
μέγεθος, σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Α.1 Γενικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα
- Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών -- Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles
- Specifications and test methods

[8]

DIN 603 Βίδες με στρογγυλευμένη κεφαλή και τετραγωνικό λαιμό (καρόβιδες - carriage bolts)-- Cup
head square neck bolts.
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-02-02-03:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της
παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 εγκρίθηκε την
2017-10-23 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Εξοπλισμός παιδικής χαράς

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των απαιτήσεων για την διαμόρφωση και
εγκατάσταση διαφόρων τύπων εξοπλισμού χώρων παιδικής χαράς.
Οι μονάδες παιχνιδιού κατασκευάζονται από αλουμίνιο, ξύλο, χάλυβα, συνθετικά υλικά ή/και συνδυασμό
αυτών.
Υπάρχουν πολλοί τύποι εξοπλισμού, αλλά ορισμένοι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι και έχει επικρατήσει να
εφαρμόζονται τυποποιημένες διαμορφώσεις και διαστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς να
είναι όμως δεσμευτικές, αφού σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης.
Επισημαίνεται ότι για τα περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ έχει εφαρμογή η
Υπουργική Απόφαση 27934 ((ΦΕΚ 2029Β /25-07-2014)

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
Ό
ΕΛΟΤ EN 1176-1

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας
και μέθοδοι δοκιμής -- Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety
requirements and test methods

ΕΛΟΤ EN 1176-2

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 2: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για κούνιες -- Playground equipment and surfacing Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings

ΕΛΟΤ EN 1176-3

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για τσουλήθρες-- Playground equipment and
surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for
slides

ΕΛΟΤ EN 1176-4

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 4: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για αερόδρομους-- Playground equipment and
surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for
cableways
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ΕΛΟΤ EN 1176-5

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 5: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για μύλους -- Playground equipment and surfacing Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

ΕΛΟΤ EN 1176-6

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 6: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για ταλαντευόμενους εξοπλισμούς-- Playground
equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test
methods for rocking equipment

ΕΛΟΤ EN 1176-7

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 7: Καθοδήγηση για την
εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία -- Playground equipment
and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and
operation

ΕΛΟΤ EN 1177

Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Προσδιορισμός του
κρίσιμου ύψους πτώσης -- Impact attenuating playground surfacing -Test methods

ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3

Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μεταφορά ορισμένων χημικών στοιχείων -- Safety
of toys - Part 3: Migration of certain elements

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις για τα χρησιμοποιούμενα υλικά

Οι βάσεις στήριξης, οι επιφάνειες χρήσης/κίνησης/καθίσματος και οι προστατευτικές διατάξεις των μονάδων
διαμορφώνονται από ποικιλία υλικών, συνήθως σε συνδυασμό: στοιχεία από χυτοσίδηρο, χάλυβα ή
αλουμίνιο, διατομές φυσικής ή τεχνητής ξυλείας και συνθετικά υλικά.
Λόγω του ο εξοπλισμός είναι εκτεθειμένος στις περιβαλλοντικές δράσεις, τα πάσης φύσεως υλικά που
χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωσή του καθώς και τα υλικά στερέωσης και σύνδεσής τους πρέπει να
έχουν υποστεί την κατάλληλη, κατά περίπτωση, επεξεργασία, για την εξασφάλιση αυξημένης
ανθεκτικότητας, όπως :
-

εμποτισμός των διατομών της φυσικής ξυλείας και εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης με βερνίκι

-

αντισκωριακή προστασία των χαλύβδινων στοιχείων (μετά από αμμοβολή)

-

χρήση συνθετικών υλικών με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

-

βαφή με χρώματα υψηλής αντοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις

-

κοχλίες, περικόχλια, βίδες κλπ εξαρτήματα στερέωσης/σύνδεσης, αλυσίδες και μεταλλικές επιφάνειες
χρήσης γαλβανισμένα, ανοξείδωτα ή μπρούντζινα με αντικλεπτικές διατάξεις

-

κ.ο.κ.

Για την διασφάλιση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής των μονάδων που προτίθεται να τοποθετήσει (του εκάστοτε
προβλεπόμενου από την μελέτη τύπου). Τα επί μέρους χρησιμοποιούμενα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις
των σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων.
Τα πάσης φύσεως στοιχεία που συνθέτουν τις μονάδες των παιχνιδοτόπων θα έχουν λείες επιφάνειες και
στρογγυλευμένες ακμές, τα δε μέσα σύνδεσης θα είναι χωνευτά ή θα φέρουν προστατευτικά καλύμματα για
την αποφυγή κακώσεων στους χρήστες και ιδιαίτερα τα Άτομα με Αναπηρίες.
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Η κατασκευή των μονάδων όλων των τύπων θα είναι στιβαρή και ανθεκτική σε βανδαλισμούς (λ.χ. αντοχή σε
φωτιά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1, τουλάχιστον 30 min). Η φέρουσα ικανότητα των στοιχείων κατασκευής θα
είναι επαρκής για φορτίο τουλάχιστον διπλάσιο από το βάρος των καθημένων.
Λόγω του ότι η ασφάλεια χρήσης του εξοπλισμού των παιχνιδοτόπων είναι θεμελιώδους σημασίας , ο
εξοπλισμός πρέπει να φέρει πινακίδα στην οποία θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή η τήρηση των
απαιτήσεων του αντιστοίχου προτύπου της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
Επισημαίνονται και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για την διαμόρφωση των επιφανειών γύρω από τις μονάδες, των
οποίων τα χαρακτηριστικά, που ανάλογα με το ύψος πτώσης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, καθώς και οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 για τις μέγιστες
συγκεντρώσεις βλαπτικών για την υγεία χημικών που μπορούν να εκλυθούν και να μεταφερθούν στον
οργανισμό από τη χρήση, απόξεση απόπλυση κλπ των μονάδων και των εξαρτημάτων τους

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Μονάδες που δεν πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές προς εγκατάσταση.

5

Κατασκευαστικές απαιτήσεις

Υπάρχουν πολλοί τύποι εξοπλισμού παιχνιδοτόπων και ενίοτε η διαμόρφωσή τους ακολουθεί ιδιαίτερο
σχεδιασμό. Αρκετοί τύποι αυτών είναι σχετικώς τυποποιημένοι και ευρείας εφαρμογής.
Παρατίθενται στην συνέχεια οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους συνήθεις τύπους
εξοπλισμού παιχνιδοτόπων εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στα συμβατικά τεύχη του έργου.

5.1 Διπλή καμπύλη αναρρίχησης
5.1.1 Γενικά
Η διπλή καμπύλη αναρρίχησης ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8), των οποίων η αυστηρή τήρηση είναι επιβαλλόμενη
και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το κύριο υλικό κατασκευής της διπλής καμπύλης αναρρίχησης είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το
ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο
με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που
χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
5.1.2 Εγκατάσταση
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα γίνεται με γνώμονα τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8. Για την έδραση
των σανίδων χρησιμοποιούνται δύο μεταλλικές γωνίες διατομής 60x40x5. Η κάθε γωνιά θα έχει την
απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg, στο κέντρο της.
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0.2 έως 2 mm, σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή σχεδιάζεται ελεύθερος χώρος πτώσης,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
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Εικόνα 1 - Διπλή καμπύλη αναρρίχησης

5.2 Αναρρίχηση δέντρο
5.2.1 Γενικά
Η αναρρίχηση δέντρο ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής της αναρρίχησης είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη
τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει
λειανθεί και κατεργαστεί ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 90x90.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σωλήνα. Η κάθε σωλήνα έχει διάμετρο
2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg, στο
κέντρο της. Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών λαμών,
συγκολλημένων στο άκρο κάθε σωλήνα, μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης
σε συστολές – διαστολές, περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της στον χρόνο. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια
με μέγιστη απόκλιση r 3%, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.9.1.
5.2.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0.2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή σχεδιάζεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1.
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Εικόνα 2 - Αναρρίχηση Δένδρο

5.3 Τραμπάλα παπάκι
5.3.1 Γενικά
Η τραμπάλα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8)
Το κύριο υλικό κατασκευής της τραμπάλας είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με
ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την
αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.5.
Τα «παπάκια» ως επιμέρους στοιχεία μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 11761 έως 8. Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση
της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το υλικό κατασκευής τους είναι φύλα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας [HDPE] πάχους 19 mm. Το
πλαστικό αποτελείται από δύο εξωτερικές στρώσεις rove και μια εσωτερική στρώση mat
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
5.3.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος, στο οποίο εδράζεται η κατασκευή, επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
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Εικόνα 3 - Τραμπάλα παπάκι

5.4 Γωνιακή κλίμακα
5.4.1 Γενικά
Η γωνιακή κλίμακα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με
τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής της γωνιακής κλίμακας είναι ο χάλυβας. Ο χάλυβας που επιλέγεται θα είναι
σωλήνας βαρέως τύπου με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά,
μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τέσσερις μεταλλικές σωλήνες διατομής 5 cm.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνα. Ο κάθε σωλήνας έχει
διάμετρο 2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg,
στο κέντρο της. Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με συγκόλληση στο άκρο κάθε σωλήνα,
μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές, περιστροφές,
αλλά και τη διάρκεια της στο χρόνο. Τα διάκενα μεταξύ των χειρολαβών είναι ίσα μεταξύ τους (300 mm)
πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού, ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα παγίδευσης εντός αυτών
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.7.2. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση
r 3 %, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.9.1.
Η απόσταση μεταξύ της πιο ψιλής χειρολαβής με την αμέσως κατώτερη στην πλάγια όψη είναι 355 mm για
να προστατεύει από τραυματισμούς από πτώση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4.
5.4.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.14. Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή θα επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2
έως 2 mm σε βάθος 300 mm ή ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος
χώρος πτώσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
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Εικόνα 4 - Γωνιακή κλίμακα

5.5 Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων
5.5.1 Γενικά
Το μονόζυγο ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής του μονόζυγου είναι ο χάλυβας. Ο χάλυβας που έχει επιλεγεί είναι σωλήνας
βαρέως τύπου με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη
τοξικά υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
έως 8. Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τέσσερις μεταλλικές σωλήνες διατομής 2”.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σωλήνα. Η κάθε σωλήνα έχει διάμετρο
1” ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150kg, στο κέντρο της.
Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με συγκόλληση στο άκρο κάθε σωλήνας, μεταλλικών συνδέσμων
και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές, περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της
στο χρόνο. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3%, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-1 παρ.4.2.9.1.
5.5.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177
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Εικόνα 5 - Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων

5.6 Γωνιακή κλίμακα
5.6.1 Γενικά
Η γωνιακή κλίμακα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με
τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής της γωνιακής κλίμακας είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που
επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με υψηλή μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά
χρώματα υψηλής αντοχής στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Για την έδραση των χειρολαβών θα χρησιμοποιούνται
τέσσερις ξύλινοι δοκοί διατομής 90x90.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνας. Ο κάθε σωλήνας έχει
διάμετρο 2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg,
στο κέντρο του. Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση μεταλλικής λάμας,
συγκολλημένης στο άκρο κάθε σωλήνα, μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης
σε συστολές – διαστολές, περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της στο χρόνο.
Τα διάκενα μεταξύ των χειρολαβών είναι ίσα μεταξύ τους (300 mm), πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού,
ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα παγίδευσης εντός αυτών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.7.2. Κάθε
χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3% κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.9.1.
Η απόσταση μεταξύ της πιο ψηλής χειρολαβής με την αμέσως κατώτερη, στην πλάγια όψη, είναι 370 mm για
να προστατεύει από τραυματισμούς από πτώση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4.
5.6.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος, στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-1 παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1177.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εικόνα 6 - Γωνιακή κλίμακα

5.7 Καμπύλη κλίμακα
5.7.1 Γενικά
Η καμπύλη κλίμακα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8. Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και
προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το κύριο υλικό κατασκευής της καμπύλης κλίμακας είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που
επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με
υδατοδιαλυτά μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.
Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην
επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με
παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Για την
έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τέσσερις ξύλινοι δοκοί διατομής 90x90 mm.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνας. Ο κάθε σωλήνας έχει
διάμετρο 2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg,
στο κέντρο του. Η στήριξη της χειρολαβής επιτυγχάνεται με μεταλλικές λάμες συγκολλημένες στο άκρο του
σωλήνα, μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές,
περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της στο χρόνο.
Τα διάκενα μεταξύ των χειρολαβών είναι ίσα μεταξύ τους (300 mm) πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού
ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα παγίδευσης εντός αυτών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.7.2. Κάθε
χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3% κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.9.1.
5.7.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
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Εικόνα 7 - Καμπύλη κλίμακα

5.8 Δοκός ισορροπίας
5.8.1 Γενικά
Η δοκός ισορροπίας ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της δοκού είναι το ξύλο. Αποτελείται από τρία τεμάχια ξύλου, διατομής 90 x 90
mm, διαστάσεων 3000 mm σχηματίζοντας «διαδρομή Ζ».
Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με υψηλή μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με
υδατοδιαλυτά υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται
θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8.
5.8.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

Εικόνα 8 - Δοκός ισορροπίας
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5.9 Μονόζυγο τριών θέσεων
5.9.1 Γενικά
Το μονόζυγο ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το κύριο υλικό κατασκευής του μονόζυγου είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή και εμποτισμένο με ειδικά μη τοξικά υλικά για την
αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνας. Ο σωλήνας έχει διάμετρο
2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg, στο
κέντρο του. Η στήριξη των χειρολαβών γίνεται με μεταλλικές λάμες, συγκολλημένες στο άκρο κάθε σωλήνα,
μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές, περιστροφές,
αλλά και τη διάρκεια της στον χρόνο. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3%, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.9.1.
5.9.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

Εικόνα 9 - Μονόζυγο τριών θέσεων

5.10 Κούνια μιας θέσης
5.10.1 Γενικά
Η κούνια μίας θέσης ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας μίας θέσης είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό με υψηλή μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά υλικά για
την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5.
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Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ξύλινη δοκός διατομής 90x120 και αλυσίδα 1,15 m με ελεύθερο
άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.7.6. Για
την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-2 παρ.4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα, ώστε όταν η κούνια κινείται, η αλυσίδα να μη
περιστρέφεται, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 παρ.4.12.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, γαλβανισμένο κοχλία, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και
παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Το κάθισμα θα είναι υψηλής ασφάλειας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ελαστικό. Η απόσταση του
καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας είναι 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 παρ.4.2. Η
απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής είναι 568 mm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 παρ.4.4.1.
5.10.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

Εικόνα 10 - Κούνια μιας θέσης

5.11 Κούνια - ρόδα
5.11.1 Γενικά
Η κούνια - ρόδα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας - ρόδας είναι το ξύλο. Το ξύλο που έχει επιλέγει είναι πρεσαριστό με
ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για την αντοχή του
στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί ώστε
να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας).
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Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από
χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461. Ο σχεδιασμός της
κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8.
Για την έδραση της ρόδας χρησιμοποιείται μία ξύλινη δοκός διατομής 90x125 και αλυσίδα 2.5m με ελεύθερο
άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.7.6. Το
κουζινέτο είναι έτσι εδρασμένο ώστε όταν η κούνια κινείται, οι αλυσίδες να μη περιστρέφονται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-2 παρ.4.12. Υπάρχει επίσης ασφάλεια, για την περίπτωση κοπής κάποιας αλυσίδας, με ναυτικό κλειδί.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2
παρ.4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής είναι
1580 mm. Αυτή η απόσταση είναι αναγκαία για να τηρούνται οι προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2
παρ.4.4.1.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.11.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
παρ.4.2.14. Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή θα επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2
έως 2 mm σε βάθος 30 0mm ή ειδικό τάπητα για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1177. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 παρ.4.10.2.

Εικόνα 11 - Κούνια ρόδα

5.12 Κούνια δύο θέσεων
5.12.1 Γενικά
Η κούνια δύο θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για
την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται μία ξύλινη δοκός διατομής 90x120 mm και αλυσίδα 1,15m με
ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
παρ.4.2.7.6. Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm
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κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα, ώστε όταν η κούνια κινείται η
αλυσίδα να μη περιστρέφεται, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, γαλβανισμένο κοχλία, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και
παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Το κάθισμα είναι υψηλής ασφάλειας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ελαστικό.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της
κατασκευής είναι 460 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.1.
5.12.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2
παρ.4.10.2.

Εικόνα 12 - Κούνια δύο θέσεων

5.13 Κούνια τεσσάρων θέσεων
5.13.1 Γενικά
Η κούνια τεσσάρων θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας τεσσάρων θέσεων είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για
την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
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Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ξύλινη δοκός διατομής 90x125 και αλυσίδα 1,2 m με ελεύθερο
άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.7.6. Για
την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm κατά ΕΛΟΤ EN
1176-2 παρ.4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται, η αλυσίδα να μη
περιστρέφεται κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, γαλβανισμένο κοχλία, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στη κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και
παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το κάθισμα είναι υψηλής ασφάλειας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ελαστικό.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2
παρ.4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής είναι
460 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.1. Για να
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η κίνηση των παιδιών ανάμεσα στα κινούμενα μέρη της κούνιας, η
εγκατάσταση έχει διαιρεθεί κατασκευαστικά σε δύο ξεχωριστά κομμάτια κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.9.
5.13.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
παρ.4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2
παρ.4.10.2.

Εικόνα 13 - Κούνια 4 θέσεων

5.14 Μεταλλική κούνια δύο θέσεων
5.14.1 Γενικά
Η κούνια δύο θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8). Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι
επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός σωλήνας θα
πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή
συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός σωλήνας διατομής 3’’ και αλυσίδα 1,1 m με
ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
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παρ.4.2.7.6. Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm
κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται, η
αλυσίδα να μη περιστρέφεται κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο
ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και παξιμάδι
ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση
των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2
παρ.4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής είναι
568 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.1.
Η έδραση του κεντρικού μεταλλικού σωλήνα επιτυγχάνεται από δύο, διπλά σκέλη σχήματος “Λ”, τα οποία
κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 1 ¼ ’’.
5.14.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177.
Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.10.2.

Εικόνα 14 - Κούνια δύο θέσεων

5.15 Μεταλλική κούνια τεσσάρων θέσεων
5.15.1 Γενικά
Η κούνια τεσσάρων θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας τεσσάρων θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός
σωλήνας θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5. Την
κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός σωλήνας διατομής 3’’ και αλυσίδα 1,1 m με
ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
παρ.4.2.7.6. Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm
κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται, η
αλυσίδα να μη περιστρέφεται κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.12.
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Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο
ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στη κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και παξιμάδι
ασφαλείας.
Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των τριβών.
Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν παραμορφώνεται.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2
παρ.4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής είναι
568 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.4.1.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η κίνηση των παιδιών ανάμεσα στα κινούμενα μέρη της κούνιας, η
εγκατάσταση έχει διαιρεθεί κατασκευαστικά σε δύο ξεχωριστά κομμάτια κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.9. Η
έδραση του κεντρικού μεταλλικού σωλήνα επιτυγχάνεται από τρία, διπλά σκέλη σχήματος “Λ”, τα οποία
κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 1 ¼ ’’.
5.15.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177.
Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.10.2.

Εικόνα 15 - Μεταλλική κούνια 4 θέσεων

5.16 Μεταλλική τραμπάλα παίδων δύο θέσεων
5.16.1 Γενικά
Η τραμπάλα δύο θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της τραμπάλας δύο θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός σωλήνας
θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή
συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Η τραμπάλα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα 2’’ Β.Τ. μήκους 2,50 m, ο οποίος έχει στα δύο άκρα του
από ένα κάθισμα και ταλαντεύεται περί του οριζόντιου άξονα. Η βάση σχήματος ‘’Π’’ μήκους 0,60 m θα
κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα 1 ½ ’’, του οποίου το άνω οριζόντιο σχήμα θα αποτελεί τον άξονα
ταλαντεύσεως, τα δε δύο τεταμένα κάθετα σκέλη εδράζονται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σκυροδέματος,
βάθους 0,50 m και διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,6 m.
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H ταλάντευση επί του οριζόντιου θα γίνεται δια εδράνου μήκους 0,30m και πλάτους 0,18 m, με τρεις
κάθετους και παράλληλους αύλακες 5 cm, απέχοντος 0,10 κατά άξονα.
Τα ακραία καθίσματα, θα είναι κατασκευασμένα από FIBER GLASS, θα στηρίζονται επάνω σε δύο κάθετα
ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα σιδήρου, με τέσσερις βίδες μετά περικοχλίων. Τα ελάσματα αυτά θα
τοποθετηθούν, το ένα 5 cm εντεύθεν του εσωτερικού άκρου του καθίσματος, ακριβώς κάτωθι της κυκλικής
χειρολαβής, το δε άλλο γωνιακό (40 x 40 x 4) 10 cm εντεύθεν του εξωτερικού άκρου και στο τέλος του
σωλήνα. Οι χειρολαβές, αποτελούνται από συμπαγές χυτό αλουμίνιο και το ύψος των καθισμάτων θα είναι
40 – 50 cm. Τα καθίσματα, δύναται επίσης, να κατασκευασθούν από ξύλο OREGON PINE.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.16.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177.
Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.10.2.

Εικόνα 16 - Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων

5.17 Μεταλλική τραμπάλα παίδων τεσσάρων θέσεων
5.17.1 Γενικά
Η τραμπάλα τεσσάρων θέσεων σαν αυτόνομο εξάρτημα ή σαν επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της τραμπάλας τεσσάρων θέσεων είναι η μεταλλική σωλήνα. Η μεταλλική
σωλήνα που χρησιμοποιείται πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι
μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο,
με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Ο σχεδιασμός της
κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Η τραμπάλα αποτελείται από έναν σιδηροσωλήνα 2’’ βαρέως τύπου, μήκους 2,50 m, ο οποίος έχει στα δύο
άκρα του από ένα κάθισμα και ταλαντεύεται περί του οριζόντιου άξονα. Η βάση σχήματος ‘’Π’’ μήκους 1,10 m
θα κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα 1 ½ ’’ του οποίου το άνω οριζόντιο σχήμα θα αποτελεί τον άξονα
ταλαντεύσεως, τα δε δύο τεταμένα κάθετα σκέλη εδράζονται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σκυροδέματος,
διαστάσεων 0,40 x 0,40 x 0,4 m.
H ταλάντευση επί του οριζόντιου θα γίνεται δια εδράνου μήκους 0,30m και πλάτους 0,18 m, με τρεις
κάθετους και παράλληλους αύλακες 5 cm, απέχοντος 0,10 κατά άξονα.
Τα ακριανά καθίσματα, θα είναι κατασκευασμένα από FIBER GLASS, θα στηρίζονται επάνω σε δύο κάθετα
ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα σιδήρου, με τέσσερις βίδες μετά περικοχλίων. Τα ελάσματα αυτά θα
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τοποθετηθούν, το ένα 5 cm εντεύθεν του εσωτερικού άκρου του καθίσματος, ακριβώς κάτωθι της κυκλικής
χειρολαβής, το δε άλλο γωνιακό (40 x 40 x 4 mm), 10 cm εντεύθεν του εξωτερικού άκρου και στο τέλος του
σωλήνα.
Οι χειρολαβές, αποτελούνται από συμπαγές χυτό αλουμίνιο και το ύψος των καθισμάτων θα είναι 40 – 50
cm.
Τα καθίσματα, δύναται επίσης, να κατασκευασθούν από ξύλο OREGON PINE.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.17.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177.
Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.10.2.

Εικόνα 17 - Τραμπάλα παίδων τεσσάρων θέσεων

5.18 Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων
Το κάθισμα κούνιας νηπίων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής του καθίσματος είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό (peach pine) διατομής 45 x 30 mm και μήκους 400 mm, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική
αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις
καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην
αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ως υλικό κατασκευής της φέρουσας κατασκευής χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σωλήνα. Η κάθε σωλήνα έχει
διάμετρο 1/2”, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή.
Οι γάντζοι στήριξης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό με
αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 mm.
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Εικόνα 18 - Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων

5.19 Κάθισμα κούνιας ασφαλείας νηπίων
Το κάθισμα της κούνιας θα είναι με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, από ελαστικό υλικό
με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό, από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο
υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες με έδρανα από
NYLON ή αντίστοιχο υλικό που δεν χρειάζονται λίπανση. Οι γάντζοι στήριξης θα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό με αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 mm. και
διαστάσεις καθίσματος 30 - 40 cm.

Εικόνα 19 - Κάθισμα κούνιας ασφάλειας νηπίων

5.20 Ξύλινο κάθισμα κούνιας παίδων
Το κάθισμα κούνιας παίδων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής του καθίσματος είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό (peach pine) διατομής 200 x 50 mm και μήκους 500 mm, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική
αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις
καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην
αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Η λάμα που χρησιμοποιείται είναι διατομής 30 x 5 mm. Η κάθε λάμα έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και
αντοχή σε σημειακά φορτία και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι γάντζοι στήριξης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό με
αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 mm.

Εικόνα 20 - Ξύλινο κάθισμα κούνιας παίδων

5.21 Σκάλα τσουλήθρα
5.21.1 Γενικά
Η τσουλήθρα απλή ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της τσουλήθρας είναι ο χάλυβας. Ο χάλυβας που επιλέγεται είναι σωλήνα
βαρέως τύπου με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά
υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι
κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή
γαλβανισμένα.
Αποτελείται από μία σιδερένια σκάλα από σωλήνες και από έναν αύλακα μήκους 3,20 m. με κλίση προς το
έδαφος. Η σκάλα έχει 8 σκαλοπάτια, το τελευταίο των οποίων αποτελεί το πλατύσκαλο και έχει ύψος από το
έδαφος περίπου 1,90 m. Τα σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m. στηρίζονται στους σωλήνες με ηλεκτροσυγκόλληση
ARGON, έχοντας τέτοια κλίση ώστε το σώμα των παιδιών να διατηρείται όρθιο και να μην κτυπούν από τα
πόδια αυτών που ανεβαίνουν. Το πλατύσκαλο διαστάσεων 0,40 x 0,43 m. στηρίζεται στις δύο γωνίες του
πάνω στους σωλήνες της κλίμακας 1 ¼ ’’ και στις δύο άλλες γωνίες πάνω στα ποδαρικά 1 ¼ ’’ που
βρίσκονται εμπρός από την κλίμακα και σε κάθετη θέση με το πλατύσκαλο.
Οι χειρολαβές της σκάλας κατασκευάζονται από σωλήνα 3/4’’, αρχίζουν από το δεύτερο σκαλοπάτι και
καταλήγουν σχηματίζοντας ημικύκλιο πάνω στον αύλακα. Ο αύλακας κυλίσεως έχει μήκος 3,20 m. και είναι
κατασκευασμένος από FIBER GLASS.
Εναλλακτικά η λαμαρίνα μπορεί να είναι γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη πάχους 1,5 mm.
5.21.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177.
Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.8.13.

27

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52584

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2017

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εικόνα 21 - Σκάλα – τσουλήθρα

5.22 Μύλος
5.22.1 Γενικά
Ο μύλος ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής του μύλου είναι η γαλβανισμένη λαμαρίνα και μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός
σωλήνας θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5. Την
κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Αποτελείται από την πλατφόρμα που έχει διάμετρο 1,60 m και περιστρεφόμενο γύρο από ένα κατακόρυφο
άξονα. Οι βραχίονες είναι από σωλήνα 1 ¼’’ και συνδέονται με την περιστρεφόμενη κεφαλή, η περιστροφή
της οποίας γίνεται με την παρεμβολή κυλινδρικών κωνικών τριβέων ώσεως, κάθετης μορφής, των οποίων η
υποδοχή στηρίζεται στο άκρο του κεντρικού σιδηροσωλήνα. Ο χώρος της πλατφόρμας μοιράζεται με
τέσσερα ‘’Π’’ από σωλήνα 1 ¼’’. Το κάθε ΄΄Π΄΄ έχει από μια αντηρίδα μήκους ενός μέτρου (1 m).
5.22.2 Εγκατάσταση
Η κολώνα εδράζεται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το έδαφος
στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος 300
mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177. Γύρω
από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, κατά ΕΛΟΤ EN 1176-2 παρ.4.10.2.

Εικόνα 22 - Μύλος
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5.23 Αμμοδόχος
5.23.1 Γενικά
Η αμμοδόχος ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το κύριο υλικό κατασκευής της αμμοδόχου είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με
ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την
αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Η αμμοδόχος αποτελείται από τέσσερα κάθετα δοκάρια διατομής 90x90 mm και τέσσερα οριζόντια, διατομής
300x45 mm.
5.23.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1 παρ.4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών κατά ΕΛΟΤ EN 1177.
Γύρω από την κατασκευή του πύργου προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης κατά ΕΛΟΤ EN 1176-1
παρ.4.2.8.13.

Εικόνα 23 - Αμμοδόχος

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Εξετάζεται η ύπαρξη πινακίδας δήλωσης συμμόρφωσης του εξοπλισμού με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1179-ΧΧ,
(προβλέπεται από το πρότυπο, ενώ δεν προβλέπεται σήμανση CE), η ποιότητα κατασκευής του, σύμφωνα
με εγκεκριμένο δείγμα αναφοράς, η λειτουργία και η στερέωση της μονάδας, καθώς και η διαμόρφωση του
χώρου πτώσεως κατασκευών.
Εξοπλισμός που διαφέρει από τα εγκεκριμένα δείγματα αναφοράς και δεν πληροί τις ανωτέρω απαιτήσεις
δεν θα γίνεται αποδεκτός.
Ο Ανάδοχος οφείλει, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση, να αντικαταστήσει όσα εξαρτήματα ευρεθούν
κατά την επιθεώρηση παραλαβής φθαρμένα ή στρεβλωμένα, καθώς και να αποκαταστήσει τυχόν
προβλήματα στερέωσης, συναρμολόγησης και ρύθμισης των συσκευών.

29

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52586

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2017

7

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

Τρόπος επιμέτρησης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα επιμετράται ως τεμάχια πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Προδιαγραφής, διακρινόμενα κατά τύπο.
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ΕΛΟΤ

Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται αυστηρώς οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και
Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση χρήσεως των Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), σε κάθε επί μέρους εκτελουμένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωμάτων,
διαμόρφωσης, κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. οπλισμών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΠΔ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις σχετικές τροποποιήσεις του
ΠΔ 159/99.
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΣΑΥ του έργου, που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177
(ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της εργασίας που εκτελείται,
συνοψίζονται ως εξής:
x

κράνος, μπότες, γάντια για όλους τους εργαζομένους

x

ποδιά, μάσκα ή γυαλιά και μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις

x

αντίστοιχη προστασία για τους εργαζομένους στην κοπή του χάλυβα

x

προστασία από θόρυβο, θερμοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών

x

ζώνες ασφαλείας, για εργασίες με κίνδυνο πτώσεως
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Βιβλιογραφία
[1]

ΕΛΟΤ EN 335 Αντοχή ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο - Κατηγορίες χρήσης: ορισμοί και
εφαρμογή σε συμπαγές ξύλο και σε προϊόντα με βάση το ξύλο -- Durability of wood and wood-based
products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products

[2]

ΕΛΟΤ EN 351-1
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συντηρητικό συμπαγές ξύλο - Μέρος 1 : Ταξινόμηση προστατευτικού εμποτισμού και συρρίκνωσης -Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood — Part 1: Classification
of preservative penetration and retention

[3]

ΕΛΟΤ EN 636
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ΕΛΟΤ EN 1176-10 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 10: Πρόσθετες ειδικές
απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για εξοπλισμούς παιδότοπων εσωτερικού χώρου -Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test
methods for fully enclosed play equipment

[5]

ΕΛΟΤ EN 1176-11
Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 11: Πρόσθετες ειδικές
απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για χωροπλέγματα -- Playground equipment and surfacing
- Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network

[6]

ΕΛΟΤ EN ISO 9554 Συνθετικά σχοινιά - Γενικές προδιαγραφές-- Fibre ropes - General specifications
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[8]

ISO 1834 Short link chain for lifting purposes — General conditions of acceptance

[9]

ISO 8793 Steel wire ropes — Ferrule-secured eye terminations

[10]
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transport
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Υπουργική Απόφαση 27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β / 25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της
28492/2009 (ΦΕΚ 931Β / 2009) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών
των ΟΤΑ
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀȜȐįİȝĮ įȑȞįȡȦȞ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ȠȡșȫȞ ʌȡĮțĲȚțȫȞ țĮȚ ȝİșȩįȦȞ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
įȚĮĳȩȡȦȞ İȚįȫȞ įȑȞįȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȒȢ ĲȠȣȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
İȜțȣıĲȚțȒ İȝĳȐȞȚıȘ, ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĳȣĲİȪĲȘțĮȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
ʌĮȖȓįİȢ ȖȚĮ įȚİȡȤȩȝİȞȠȣȢ ʌİȗȠȪȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȐĲȠȝĮ ȝİ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȩȡĮıȘȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ʌȡĮțĲȚțȑȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ įİȞ İȓȞĮȚ İĳĮȡȝȩıȚȝİȢ ıİ ȩȜİȢ
ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ ĲĮ İȓįȘ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ, İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ įİ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĲȘȞ İʌȠȤȒ, ĲȠ ıĲȐįȚȠ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣȢ. ȅȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌİȝȕȐıİȚȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ĭȣĲȠĲİȤȞȚțȒ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȞ țĮȚ ĲȠ țȐșİ ĳȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȠ țȜȐįİȝĮ, ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȠȝĮįȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȑȤİȚ ȠįȘȖȒıİȚ Ș İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ İȝʌİȚȡȓĮ.
ǹʌȩ ĲȘȞ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ, ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ʌȠȚțȓȜĮ ȠĳȑȜȘ, ȩʌȦȢ ȝİȚȦȝȑȞȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ șȡĮȪıȘȢ
ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ıĲİȜİȤȫȞ, ȕİȜĲȚȦȝȑȞȘ ȣȖİȓĮ țĮȚ İȝĳȐȞȚıȘ ĮȣȟȘȝȑȞȘ ȐȞșȘıȘ, ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ įȚȑȜİȣıȘ țĮȚ ȝȘ
ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ ĲȘȢ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ. Ǿ ȝȘ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ȑȤİȚ įȣıȝİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ,
ĲȘȞ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ..
3.1
ȀȜȐįİȝĮ įȑȞįȡȦȞ
ȍȢ țȜȐįİȝĮ įȑȞįȡȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚȜİțĲȚțȒ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ
ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ İȣȡȦıĲȓĮȢ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ, ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȐȞșȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ
țĮȡʌȠĳȠȡȓĮȢ, ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ, ĲȘȞ ȐȡıȘ ĲȦȞ İʌȚțȚȞįȣȞȠĲȒĲȦȞ Įʌȩ ĮțȡĮȓĮ țĮȚȡȚțȐ ĳĮȚȞȩȝİȞĮ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠĳȪȜĮȟȘ Įʌȩ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ įȚİȡȤȩȝİȞȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĳȣĲİȪıİȦȞ ıİ
įȘȝȩıȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ..
ȉĮ ʌȡȠȢ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȝȒȝĮĲĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ , ȝȚțȡȐ țȜĮįȚȐ, țȜȐįȠȚ, ȝİȖȐȜȠȚ țȜȫȞȠȚ țĮȚ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȠȣ
țȠȡȝȠȪ.
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.2
ȀȜĮįİȣĲȒȡȚĮ (pruning shears)
ȉĮ țȜĮįİȣĲȒȡȚĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȜȑȠȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ İȡȖĮȜİȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
țȩȕȠȣȞ ĲĮ ȐțȡĮ Ȓ ĲĮ ȝȚțȡȐ țȜĮįȚȐ (įȚĮȝȑĲȡȠȣ ȝȑȤȡȚ 1,5 cm). ȊʌȐȡȤȠȣȞ ʌȠȜȜȠȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȦȞ ȜİʌȓįȦȞ ȠȝĮįȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ȕĮıȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (ȈȤȒȝĮ 1): anvil (ĮȝȩȞȚ) țĮȚ
by-pass.

ȈȤȒȝĮ 1 - ȀȜĮįİȣĲȒȡȚĮ
ȅȚ ȥĮȜȓįİȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĳȑȡȠȣȞ İȣșȪȖȡĮȝȝȘ ȜȐȝĮ ʌȠȣ țȩȕİȚ ʌȐȞȦ ıİ ıĲȑȜİȤȠȢ Įʌȩ ȝĮȜĮțȩĲİȡȠ
ȝȑĲĮȜȜȠ ("ĮȝȩȞȚ") țĮșȫȢ ıĳȓȖȖȠȣȞ ȠȚ ȜĮȕȑȢ.
ȅȚ ȥĮȜȓįİȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĳȑȡȠȣȞ țȣȡĲȒ ȜİʌȓįĮ (ȡȐȝĳȠȢ ʌĮʌĮȖȐȜȦȞ) ʌȠȣ ȖȜȚıĲȡȐ ʌȐȞȦ ıİ ȝȚĮ
ʌȚȠ ĳĮȡįȚȐ ĮȜȜȐ İʌȓıȘȢ țȠĳĲİȡȒ ȜİʌȓįĮ, ȩʌȦȢ ĲĮ țȠȚȞȐ ȥĮȜȓįȚĮ. ǹȣĲȩȢ Ƞ ĲȪʌȠȢ ʌȡȠĲȚȝȐĲĮȚ İʌİȚįȒ țȩȕİȚ ȝİ
ĮțȡȓȕİȚĮ ıİ įȪıțȠȜĮ ıȘȝİȓĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȐıțȠʌĮ ıțȚıȓȝĮĲĮ Ȓ ıȣȞșȜȓȥİȚȢ ĲȦȞ țȜĮįȚȫȞ.
īİȞȚțȫȢ ĲȠ țȜĮįȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȘȢ ȜȐȝĮȢ, ȩʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȡĮĲȘșİȓ ıĲĮșİȡȐ.
ǵĲĮȞ Ș ĲȠȝȒ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȐțȡȠ, ȠȚ ȜȐȝİȢ țĮĲĮʌȠȞȠȪȞĲĮȚ.
3.3
ȌĮȜȓįİȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ (lopping shears)
ȅȚ ȥĮȜȓįİȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ (ȈȤȒȝĮ 2) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ țȠʌȒ țȜĮįȚȫȞ ȝİ įȚȐȝİĲȡȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 1,5 cm,
ȑȦȢ țĮȚ 7 cm. ǲȤȠȣȞ ȝĮțȡȚȑȢ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ țĮȚ įȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ ȝİ ĲĮ įȪȠ ȤȑȡȚĮ. ȋȦȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ĲȪʌȠ
ĮȝȠȞȚȠȪ țĮȚ ĲȪʌȠ ȥĮȜȚįȚȠȪ.

ȈȤȒȝĮ 2 - ȌĮȜȓįĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
3.4
ȆȡȚȩȞȚĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
ȉĮ ȝȚțȡȐ ʌȡȚȩȞȚĮ ȝİ ĲĮ ȜİʌĲȐ įȩȞĲȚĮ İȓȞĮȚ țĮȜȪĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ șȐȝȞȠȣȢ țĮȚ ȖȚĮ țȜĮįȚȐ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ȝȑȤȡȚ 10 cm.
ȉĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ ʌȡȚȩȞȚĮ ȝİ ĲĮ ȤȠȞįȡȠİȚįȒ įȩȞĲȚĮ İȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ ȖȚĮ țȜĮįȚȐ įȑȞĲȡȦȞ ȝİ įȚȐȝİĲȡȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ 10
cm.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ʌȠȜȜȠȓ ĲȪʌȠȚ ʌȡȚȠȞȚȫȞ (ȈȤȒȝĮ 3) ʌȠȣ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȝȒțȠȢ țĮȚ ĲȠ ıȤȒȝĮ
ĲȘȢ ȜİʌȓįĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ĲȘȞ țȜȓıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ įȠȞĲȚȫȞ. ǼʌȓıȘȢ, ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȚȩȞȚĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ țȜİȚıĲȑȢ ȖȦȞȓİȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ țȜĮįȚȫȞ.
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ȈȤȒȝĮ 3 – ȆȡȚȩȞȚĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ ȜİʌȓįĮ, ĲĮ ʌȡȚȩȞȚĮ ȝİ ıĲĮșİȡȒ ȜİʌȓįĮ țĮȚ įİȡȝȐĲȚȞȘ șȒțȘ İȓȞĮȚ ʌȚȠ ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ʌȚȠ
İȪȤȡȘıĲĮ. ȉĮ ʌȡȚȩȞȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȝĮȜĮțȒ țĮȚ İȪțĮȝʌĲȘ ȜİʌȓįĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚʌȜȫıȠȣȞ ȟĮĳȞȚțȐ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȠȣȢ ȝİ țȓȞįȣȞȠ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĮĲȪȤȘȝĮ. ȅȚ ȜİʌȓįİȢ İȓȞĮȚ İȣșİȓİȢ Ȓ țȣȡĲȑȢ.
ȉĮ İȜȜȘȞȚțȐ ʌȡȚȩȞȚĮ ȑȤȠȣȞ țȣȡĲȒ ȜİʌȓįĮ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĮȚȤȝȒ țĮȚ įȩȞĲȚĮ ȝİ țȜȓıȘ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ țȩȕȠȣȞ ȝİ ĲȘȞ
țȓȞȘıȘ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣȢ (on the “pull-stroke”). ǹȣĲȩȢ Ƞ ĲȪʌȠȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȤȡȒıȚȝȠȢ ȩĲĮȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȢ ȖȚĮĲȓ țȩȕİȚ Įʌȩ ĲȘ ȝȑıĮ ȝİȡȚȐ.
ȉĮ ĮȖȖȜȚțȐ ʌȡȚȩȞȚĮ ȑȤȠȣȞ įȚʌȜȒ ȜȐȝĮ (ȜİʌĲȐ įȩȞĲȚĮ ıĲȘ ȝȓĮ ʌȜİȣȡȐ țĮȚ ʌȚȠ ȤȠȞįȡȠİȚįȒ/ ĲȡĮȤȚȐ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ),
ȠʌȩĲİ Ș ȝȓĮ ʌȜİȣȡȐ įȓȞİȚ ʌȚȠ ıĲȡȦĲȑȢ ĲȠȝȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲĮ įȩȞĲȚĮ ĲȦȞ ʌȡȚȠȞȚȫȞ ĮȣĲȐ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ İȞĮȜȜȐȟ ȖȣȡȚıȝȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ
ȜİʌȓįĮȢ țȠʌȒȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ ĮȣĲȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ İȪȤȡȘıĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳȣĲȫȞ ȝİ ʌȣțȞȐ țȜĮįȚȐ.
3.5
ȉȘȜİıțȠʌȚțȐ țȜĮįİȣĲȒȡȚĮ (Pole pruners)
ȉĮ ĲȘȜİıțȠʌȚțȐ țȜĮįİȣĲȒȡȚĮ (ȈȤȒȝĮ 4) ȑȤȠȣȞ Įʌȩ ʌȐȞȦ ȝȚĮ țȠĳĲİȡȒ ȜİʌȓįĮ ıİ ıȤȒȝĮ ȖȐȞĲȗȠȣ țĮȚ ȝȚĮ ȐȜȜȘ
İʌȓıȘȢ țȠĳĲİȡȒ ȜİʌȓįĮ Įʌȩ țȐĲȦ. ȉȠ țȠʌȓįȚ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ȚıĲȠȪ țĮȚ Ƞ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ
ȝİ ĲȠ ĲȡȐȕȘȖȝĮ İȞȩȢ ȜİʌĲȠȪ ıțȠȚȞȚȠȪ. ȅ ȚıĲȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ĲȘȜİıțȠʌȚțȩȢ İȓĲİ ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ.
ȅȚ ȟȪȜȚȞȠȚ ȚıĲȠȓ İȓȞĮȚ ȕĮȡİȓȢ. ȅȚ ȚıĲȠȓ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ İȓȞĮȚ ȝİȞ İȜĮĳȡİȓȢ ĮȜȜȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ
ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ İȐȞ ĮțȠȣȝʌȒıȠȣȞ ȘȜİțĲȡȠĳȩȡȠ ıȪȡȝĮ. ȀĮȜȪĲİȡȘ ȜȪıȘ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȚ ȚıĲȠȓ Įʌȩ fiberglass Ȓ
Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ.
Ȉİ ĲȘȜİıțȠʌȚțȩ ȚıĲȩ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȠıĲȠȪȞ țĮȚ ʌȡȚȩȞȚĮ, ĮȜȜȐ İȓȞĮȚ įȪıȤȡȘıĲĮ.
īİȞȚțȫȢ Ș ȤȡȒıȘ ĲȘȜİıțȠʌȚțȫȞ țȜĮįİȣĲȘȡȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ İʌȚțȓȞįȣȞȘ, ȖȚĮĲȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȑıȠȣȞ ȠȚ țȠȝȝȑȞȠȚ
țȜȐįȠȚ ıĲȠ ȤİȚȡȚıĲȒ țĮȚ ȖȚĮ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ĳȠȡȫȞĲĮȢ ĲȠȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ (țȡȐȞȠȢ, ȖȣĮȜȚȐ ț.Ȝʌ.).

ȈȤȒȝĮ 4 – ȉȘȜİıțȠʌȚțȐ țȜĮįİȣĲȒȡȚĮ
3.6
ǹȜȣıȠʌȡȓȠȞĮ
ȀȣțȜȠĳȠȡİȓ ȝȚĮ ȝİȖȐȜȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ Įʌȩ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞĮ, ȕİȞȗȚȞȠțȓȞȘĲĮ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȐ (İȜĮĳȡȐ ȝȠȞĲȑȜĮ ĲȦȞ
ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞȦȞ ȣȜȠĲȠȝȓĮȢ). ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ, ĲĮ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞĮ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ țȜȐįİȝĮ ȗȦȞĲĮȞȫȞ
ĳȣĲȚțȫȞ ȚıĲȫȞ. ǼȞįİȓțȞȣĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠĲȩȝȘıȘ įȑȞĲȡȦȞ Ȓ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȣıȩȟȣȜȦȞ.
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3.7
ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȠȪ
ȉĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȠȪ țȠȡȝȠĲİȝĮȤȓȦȞ țĮȚ țȜȐįȦȞ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȂʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıİ İȜțȣıĲȒȡĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ / ȩȤȘȝĮ Ȓ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ țȚȞȘĲȒȡĮ ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ:
 ȋȠȐȞȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ȟȪȜȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ.,

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 ȈȪıĲȘȝĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ șȡȣȝȝĮĲȚıȝȠȪ, ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȠ, ȫıĲİ Ș İȞĮʌȩșİıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚșȣȝȘĲȒ șȑıȘ..
3.8
ȀȜĮįİȣĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ
ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ țĮȚ ȝİȖİșȫȞ țȜĮįİȣĲȚțȐ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ, ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞĮ, Ȓ İʌȚțĮșȒȝİȞĮ İʌȓ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ țȐįȠȣ İȓȞĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒ.
īİȞȚțȫȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȞĮȕĮĲȩȡȚȠ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤİȚȡȚıȝȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȐįȠ,
țȚȖțȜȓįȦȝĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țȐįȠȣ, įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ ıĲȠȞ țȐįȠ țĮșȫȢ țĮȚ
ıȪıĲȘȝĮ ĮıĳĮȜȠȪȢ țĮșȩįȠȣ ĲȠȣ țȐįȠȣ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȣĲȠĳİȡȩȝİȞȠ țȜĮįİȣĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ ȖȚĮ İʌİȝȕȐıİȚȢ ıİ ȤĮȝȘȜȩ ȪȥȠȢ
3.9
ȀȜȐįİȝĮ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ ʌĮȜĮȚȫȞ ȕȜĮıĲȫȞ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ĮȞĮȞȑȦıȘ ĲȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ʌȠȜȜȫȞ țȜȐįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ȝȑȡȚȝȞĮ ȫıĲİ ȞĮ ȝİȓȞȠȣȞ ĮȡțİĲȠȓ ȠĳșĮȜȝȠȓ, ȖȚĮ ȞĮ
ȝʌȠȡİȓ ĲȠ ĳȣĲȩ ȞĮ ȕȜĮıĲȒıİȚ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țȜȐįİȝĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ȑȦȢ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ țȠȡȝȩ, ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ
įȚĮțȜȐįȦıȘȢ. ǼĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ĮȡĮȚȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮȞȑȦıȘ ĲȘȢ țȩȝȘȢ.
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3.10
ǺĮșȪ țȜȐįİȝĮ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ (Coppicing)
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țȜȐįİȝĮ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ʌȠȜȜȫȞ
țĮȚ ȚıȤȣȡȫȞ ȕȜĮıĲȫȞ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ. ǵĲĮȞ ĲȠ įȑȞĲȡȠ țȜĮįİȪİĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ, șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ȝȩȞȠ ĲȝȒȝĮ țȠȡȝȠȪ ȪȥȠȣȢ 20 cm, İȞȫ ıĲĮ İʌȩȝİȞĮ țȜĮįȑȝĮĲĮ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȝȒȝĮĲĮ
țȠȡȝȫȞ. ǹȣĲȒ Ș ʌȡĮțĲȚțȒ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ įĮıȦȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ ıİ ĮıĲȚțȩ ʌȡȐıȚȞȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.11
ȀȜȐįİȝĮ ȝȩȡĳȦıȘȢ
ǻȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ Ș țȩȝȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ıİ ȞİĮȡȒ ȘȜȚțȓĮ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ ĲȣʌȚțȩ ĲȠȣ
İȓįȠȣȢ ıȤȒȝĮ țĮȚ ȞĮ ȕȠȘșȘșİȓ Ȓ ȞĮ İȝʌȠįȚıĲİȓ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȣĲȠȪ. īȚĮ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
İʌȚșȣȝȘĲȫȞ, ĮȜȜȐ ĮĳȪıȚțȦȞ ıȤȘȝȐĲȦȞ, İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ țȜĮįȑȝĮĲĮ ȝȩȡĳȦıȘȢ (topiary, pollarding) (ȕȜ.
ʌĮȡĮțȐĲȦ).
īȚĮ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȚıȤȣȡȠȪ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȠȪ ıİ ĮȞȑȝȠȣȢ ıțİȜİĲȠȪ, ĲȠ įȑȞĲȡȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȜĮįİȣĲİȓ ȫıĲİ ȞĮ
ȝİȓȞȠȣȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȚ ĮȞșİțĲȚțȠȓ țȜȫȞȠȚ, ıİ ıȦıĲȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țĮȚ ĮțĲȚȞȦĲȐ,
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ țȠȡȝȩ (ȈȤȒȝĮ 5).

ȈȤȒȝĮ 5 - ȅȚ ȕȡĮȤȓȠȞİȢ ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮțĲȚȞȦĲȐ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȠȣ
įȑȞįȡȠȣ.
ȈĲȚȢ įİȞĲȡȠıĲȠȚȤȓİȢ, ȠȚ țȪȡȚȠȚ țȜȐįȠȚ ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ıİ ȪȥȠȢ 1,80 ȑȦȢ 2,40 m Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ȅȚ ʌȚȠ ȤĮȝȘȜȠȓ țȜȐįȠȚ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ, ȫıĲİ Ș įȚȐȕĮıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ
įȑȞĲȡĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țȓȞįȣȞȠ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ. ǿįİĮĲȐ, Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ, ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ. Ǿ İĳȐʌĮȟ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ
ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮįȪȞĮȝȠȣ țĮȚ ȚıȤȞȠȪ țȠȡȝȠȪ, ʌȠȣ ȤȡȒȗİȚ
ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ. ǹȞ ʌĮȡȩȜĮ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İĳȐʌĮȟ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ, ȠȚ țĮĲȫĲİȡȠȚ țȜȐįȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țȜĮįİȣĲȠȪȞ ĮĳȒȞȠȞĲĮȢ țȠȞĲȐ «ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ» ʌȠȣ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ.
ǼȐȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İʌȚįȚȦțȩȝİȞȠ ıȤȒȝĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĳȦȢ ȞĮ
ĳșȐȞİȚ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ įȚĮțȜĮįȫıİȚȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.
ǼȚįȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ȝȩȡĳȦıȘȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȠȞȠȝĮȗȩȝİȞȠȚ "pollarding" țĮȚ "topiary" (țȜȐįİȝĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıİ
ĮĳȪıȚțĮ țĮȚ ʌİȡȓİȡȖĮ ıȤȒȝĮĲĮ).
3.12
Pollarding
ǲȖțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȒıȚĮ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȩȜȘȢ ĲȘȢ ȞİĮȡȒȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ, ȝİ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȠȞ İʌȩȝİȞȠ ȤȡȩȞȠ ȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ʌȜȠȪıȚĮ ȕȜȐıĲȘıȘ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ.
3.13
Topiary
ǲȖțİȚĲĮȚ ıĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıİ ȖİȦȝİĲȡȚțȐ Ȓ ȐȜȜĮ ıȤȒȝĮĲĮ (țȣȡȓȦȢ ȗȫȦȞ) ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
İȚįȚțȫȞ İȞĲȣʌȫıİȦȞ. ȉȠ țȜȐįİȝĮ ĮȣĲȩ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ įȑȞĲȡĮ (țİȡĮıȚȐ, įȐĳȞȘ ǹʌȩȜȜȦȞȠȢ) Ȓ
șȐȝȞȠȣȢ ȝİ ȝȚțȡȐ ĳȪȜȜĮ.
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3.14
ȀȜȐįİȝĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ıȤȒȝĮĲȠȢ/ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ȀȜĮįİȪİĲĮȚ Ș țȩȝȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıİȚ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȠșİȓ ȝİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ țȜȐįİȝĮ.
ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȕȜĮıĲȠȓ Ȓ țȜȐįȠȚ, ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĮȡȞȘĲȚțȐ ĲȠ ȚıȠȡȡȠʌȘȝȑȞȠ ıȤȒȝĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ țĮȚ țȩȕȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȠȚ "ȗȦȘȡȠȓ" țȜȐįȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ țĮĲĮȞİȝȘȝȑȞȠȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĲȡȑȥȠȣȞ
ĲȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ. ǼȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȑȞĮ İȜțȣıĲȚțȩ ıȤȒȝĮ țĮȚ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ
ȝİĲĮȟȪ ȕȜȐıĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞșȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ țĮȡʌȠĳȠȡȓĮȢ, İȞȫ ĲȠ ĳȣĲȩ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȗȦȘȡȩ țĮȚ ȣȖȚȑȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĲĮ țȜĮįȑȝĮĲĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ıȤȒȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ țȩȝȘȢ, țȜȐįİȝĮ ĮȡĮȓȦıȘȢ
țȩȝȘȢ, țȜȐįİȝĮ ȝİȓȦıȘȢ țȩȝȘȢ țĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ ıȤȒȝĮĲȠȢ.
3.15
ȀȜȐįİȝĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ țȩȝȘȢ
ǼȓȞĮȚ Ș ʌȡĮțĲȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȦȞ țĮĲȫĲİȡȦȞ țȜȐįȦȞ ĲȘȢ țȩȝȘȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȦȞ
ʌİȗȫȞ, ȠȤȘȝȐĲȦȞ ț.Ȝʌ. ȈĲĮ įȑȞĲȡĮ ĮıĲȚțȠȪ ʌȡĮıȓȞȠȣ, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ, ıİ țĮȝȓĮ ȩȝȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 2,20 m Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ..
ȉĮ įȑȞįȡĮ ȝİ ȪȥȠȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 4.5 m țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȝȠȞȠʌĮĲȚȫȞ, ıİ ʌȐȡțĮ, ȐȜıȘ, țȜʌ șĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ
Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,75 m Įʌȩ ĲȠ ıȘȝİȓȠ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲȫĲİȡȠȚ țȜȐįȠȚ ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮıĳĮȜȒȢ įȚȑȜİȣıȘ ʌİȗȫȞ.
ȈĲĮ įȑȞĲȡĮ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȠįȚțȫȞ ĮȡĲȘȡȚȫȞ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 5,2 m Įʌȩ ĲȠ
ȠįȩıĲȡȦȝĮ. ȅȚ țȜȐįȠȚ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ȖȚĮ
ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ĲȘȢ țȩȝȘȢ. ȂİĲȐ ĲȠ țȜȐįİȝĮ, Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣıĮȢ țȩȝȘȢ
ʌȡȠȢ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2/3 (ȈȤȒȝĮ 6).
Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ, ȝİ įȚĮĲȒȡȘıȘ "ʌȡȩıțĮȚȡȦȞ", ĮįȪȞĮȝȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ
ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ĲȠ įȑȞĲȡȠ Įʌȩ ȕĮȞįĮȜȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȘȜȚȠİȖțĮȪȝĮĲĮ.

ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ 67 % ĲȘȢ țȩȝȘȢ

ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ 33 % ĲȘȢ țȩȝȘȢ

ȈȤȒȝĮ 6 - ȀȜȐįİȝĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ țȩȝȘȢ- ȠȚ țȜȐįȠȚ ʌȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ, ĲĮ
ıȘȝİȓĮ ĲȦȞ ĲȠȝȫȞ ȝİ țȩțțȚȞİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ. Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣıĮȢ țȩȝȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȪȥȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2/3.
3.16
ȀȜȐįİȝĮ ĮȡĮȓȦıȘȢ țȩȝȘȢ
ǼȓȞĮȚ Ș İʌȚȜİțĲȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ țȜȐįȦȞ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ ĲȠȣ ĳȦĲȚıȝȠȪ ıĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ țȩȝȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ įȠȝȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ. Ȃİ ĲȘ ȝİȓȦıȘ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȣȜȜȫȝĮĲȠȢ, ȝİȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ıĲȠȞ ȐȞİȝȠ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș
ıĲĮșİȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ "ȜĮȓȝĮȡȖȦȞ"
ȕȜĮıĲȫȞ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ¼ ĲȦȞ ȗȦȞĲĮȞȫȞ ȕȜĮıĲȫȞ ĮȞȐ țȜȐįİȝĮ. ǼȐȞ țȡȚșİȓ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĮĳĮȓȡİıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ, ĮȣĲȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıİ įȚĮįȠȤȚțȐ ȑĲȘ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ
ȕȜȐıĲȘıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ țȩȝȘȢ, ȝİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ Ș ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĲȘȢ
ȕȜȐıĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȐ ıĲȘȞ țȩȝȘ (ȈȤȒȝĮ 7).

ȈȤȒȝĮ 7 - ȀȜȐįİȝĮ ĮȡĮȓȦıȘȢ – ȠȚ țȜȐįȠȚ ʌȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ, ĲĮ ıȘȝİȓĮ
ĲȦȞ ĲȠȝȫȞ ȝİ țȩțțȚȞİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ¼ ĲȦȞ ȗȦȞĲĮȞȫȞ țȜȐįȦȞ
ıĲȠ ȓįȚȠ țȜȐįİȝĮ.
ȀȜȐįȠȚ ʌȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ ȠȟİȓĮ ȖȦȞȓĮ ȝİ ĲȠȞ țȠȡȝȩ (ıȤȒȝĮ V) ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮĲȓ Ș ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ ȝİ ĮȣĲȩȞ
İȓȞĮȚ ĮıșİȞȒȢ, İȞȫ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țȜȐįȠȚ ȝİ ıȤȒȝĮ U (ȈȤȒȝĮ 8).

ȈȤȒȝĮ 8 - ȂȠȡĳȑȢ įȚĮțȜȐįȦıȘȢ. ȂȠȡĳȒ U ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȚıȤȣȡȒ ıȪȞįİıȘ. ȂȠȡĳȒ V, ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ
ĳȜȠȚȩ, ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȤĮȜĮȡȒ ıȪȞįİıȘ.
3.17
ȀȜȐįİȝĮ ȝİȓȦıȘȢ țȩȝȘȢ
ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ țȠȡȣĳȑȢ ȕȜĮıĲȫȞ Ȓ țȜȐįȦȞ Įʌȩ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ țȩȝȘȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ (ȪȥȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ) ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ, ȝİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȩȝȦȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ
(ȈȤȒȝĮ 9).
ǵĲĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȝȘ ȝİȖȐȜȦȞ įȑȞįȡȦȞ, țȣȡȓȦȢ ʌȜĮĲȪĳȣȜȜȦȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȐ țĮȜȫįȚĮ ȤĮȝȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ
ʌȡȑʌȚİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İȜȐȤȚıĲȘ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ 1,00 m ȝİĲĮȟȪ țĮȜȦįȓȦȞ țĮȚ țȜȐįȦȞ..
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ȈȤȒȝĮ 9- ȀȜȐįİȝĮ ȝİȓȦıȘȢ- ȠȚ țȜȐįȠȚ ʌȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ, ĲĮ ıȘȝİȓĮ ĲȦȞ
ĲȠȝȫȞ ȝİ țȩțțȚȞİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ țȜȐįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ ĲȘȢ țȩȝȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țȩȝȘȢ ȠȚ ʌȜȐȖȚȠȚ țȜȐįȠȚ ʌȠȣ ĮʌȠȝȑȞȠȣȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐȝİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ
ʌȡȠȢ ĲȠ 1/3 ĲȘȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ ʌȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
"ȜĮȓȝĮȡȖȦȞ" țȜȐįȦȞ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȡȡȚȗĮ ıĲȘ įȚĮțȜȐįȦıȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ "ĲĮțȠȪȞȚ" (ȈȤȒȝĮ
10).

ȈȤȒȝĮ 10 - ȅ țȜȐįȠȢ ʌȠȣ ĮʌȠȝȑȞİȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 1/3 ĲȘȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
ĮĳĮȚȡȠȪȝİȞȠȣ țȜȐįȠȣ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİȓȦıȘȢ ĲȘȢ țȩȝȘȢ įȑȞĲȡȦȞ ʌȠȣ ȖİȚĲȠȞİȪȠȣȞ ȝİ țĲȓȡȚĮ Ȓ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ȠįȠȪ șĮ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ İȟȒȢ:
 Ǿ ȕȜȐıĲȘıȘ șĮ ĮʌȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5 m Įʌȩ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ Ȓ ĲĮ ĳĮȞȐȡȚĮ
ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ.
 ĬĮ ĮʌȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 m Įʌȩ ĲȠȣȢ ȕȡĮȤȓȠȞİȢ ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ ıȦȝȐĲȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ İȝʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș
įȑıȝȘ ĳȦĲȩȢ.
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3.18
ȀȜȐįİȝĮ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ ıȤȒȝĮĲȠȢ
ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țȠȡȣĳȑȢ ĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ Ȓ țȜȐįȦȞ Įʌȩ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ țȩȝȘȢ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ĮȞȚıȠȝİȡȫȢ (ȪȥȠȢ Ȓ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝİȖȐȜȠȣ țȜȐįȠȣ, ĲȩĲİ, ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȜĮįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȚ țȜȐįȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ țȩȝȘȢ, ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įİ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȦȞ ȐȝİıĮ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țȜȐįȦȞ. (ȈȤȒȝĮ 11).

ȈȤȒȝĮ 11 - ȀȜȐįİȝĮ ıİ ʌȜİȣȡȚțȩ țȜȐįȠ. Ǿ ȕȜȐıĲȘıȘ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩȢ
ȕȜĮıĲȩȢ Ȓ ȠĳșĮȜȝȩȢ. ȅ ȕȜĮıĲȩȢ ʌȠȣ ĮʌȠȝȑȞİȚ (ǹ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚȐȝİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 1/3 ĲȘȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪȝİȞȠȣ (Ǻ).
3.19
ȀȜȐįİȝĮ ȐȞșȘıȘȢ
ǹĳĮȓȡİıȘ țȜȐįȦȞ, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ȐȞșȘıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ȝİ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ ĮȞșȠĳȩȡȦȞ ȠĳșĮȜȝȫȞ. Ȃİ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ȐȞșȘıȘȢ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ȝİĲĮȟȪ ȕȜȐıĲȘıȘȢ
țĮȚ ȐȞșȘıȘȢ.
3.20
ȀȜȐįİȝĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȉȠ țȜȐįİȝĮ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ȈȤȒȝĮ 12-ǹ) ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ, ʌȠȣ İȞ įȣȞȐȝİȚ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ Ȓ ĳșȠȡȐ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ țĮȚ ʌİȡȚțȠʌȒ țȜȐįȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡİȝʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ
ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȠįȠȪȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țȐșİĲȘ țȜȐįİȣıȘ ĲȘȢ ȝȚıȒȢ țȩȝȘȢ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ ȝİ ȝȘȤȐȞȘȝĮ įȚȩĲȚ Ș ıĲȒȡȚȟȒ ĲȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ
ĮȣĲȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌȚıĳĮȜȒȢ
ȉȠ țȜȐįİȝĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ (ȈȤȒȝĮ 12-Ǻ) ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ȟȘȡȫȞ,
țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȦȞ țĮȚ ĮȡȡȦıĲȘȝȑȞȦȞ țȜȐįȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ, ĮȞȫȡȚȝȦȞ țĮȚ ĮıșİȞȚțȫȞ
ȕȜĮıĲȫȞ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ʌȚșĮȞȑȢ İıĲȓİȢ ȝȩȜȣȞıȘȢ.
ȉĮ ĮĳĮȚȡȠȪȝİȞĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ țĮȓȖȠȞĲĮȚ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țȜȐįȠȚ
ʌȠȣ įȚĮʌȜȑțȠȞĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȚıȤȣȡȩȢ ıțİȜİĲȩȢ, ʌȠȣ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȠĲȒĲȦȞ
ȗȘȝȚȫȞ ȜȩȖȦ ĮțȡĮȓȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ. ȉȑȜȠȢ, Ƞ țȠȡȝȩȢ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȝİ țȜĮįİȣĲȚțȐ
ȥĮȜȓįȚĮ ȤİȚȡȩȢ, Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ʌĮȡȐıȚĲĮ ĳȣĲȐ (țȚııȩȢ ț.Ȝʌ.).
ȉȠ țȜȐįİȝĮ ȖȚĮ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ (ȈȤȒȝĮ 12-ī) ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İȞįȣȞȐȝȦıȘ ĲȘȢ ĳȣıȚțȒȢ ȝȠȡĳȒȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ Ȓ ĲȘ įȚȑȖİȡıȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮȞșȑȦȞ.
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ǹ. ȁȩȖȠȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
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ī. ǹȚıșȘĲȚțȠȓ ȜȩȖȠȚ

ȈȤȒȝĮ 12 - ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲİȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
3.21
ǼʌȚȗȒȝȚİȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ (topping țĮȚ lopping)
ȉȠ topping țĮȚ ĲȠ lopping İȓȞĮȚ İʌȚȗȒȝȚİȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ ȖȚĮ ĲĮ įȑȞĲȡĮ (ȈȤȒȝĮ 13).
ȉȠ topping ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ʌĮȜȚȫȞ įȑȞĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣȢ, ȝİ
ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȦȞ țȐșİĲȦȞ țȜȐįȦȞ ıİ ȝİıȠȖȠȞȐĲȚĮ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ (A).
ȉȠ lopping ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ țȠʌȒ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ țȜȐįȦȞ ıĲĮ ȝİıȠȖȠȞȐĲȚĮ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ
țȩȝȘȢ (B).
ȅȚ įȪȠ ĮȣĲȠȓ ĲȪʌȠȚ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ Ȓ įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ țȜȐįȦȞ, İȓĲİ ȖȚĮ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ (ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ șȑĮȢ,
ĲȘȢ ȘȜȚȠĳȐȞİȚĮȢ ț.Ȝʌ.) İȓĲİ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ĮȞȐʌĲȣȟȘ įȑȞĲȡȦȞ țȠȞĲȐ ıİ țĮȜȫįȚĮ), ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĲĮ
ĮȞĲȓșİĲĮ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ.

A. Topping

B. Tipping Ȓ lopping

ȈȤȒȝĮ 13 - ǼʌȚȗȒȝȚİȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
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ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȣıȝİȞȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȠȣ țȠȡȣĳȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
 ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȐıȤȘȝȦȞ, ĳȠȣȞĲȦĲȫȞ ȞȑȦȞ țȜȐįȦȞ, ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ıİ ȪȥȠȢ ĲȠȣȢ ĮȡȤȚțȠȪȢ
ȕȜĮıĲȠȪȢ.
 ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȚıșȘĲȚțȒȢ ĮȟȓĮȢ, ĲİȜȚțȫȢ, ȝİ ĲȘȞ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ıȤȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ.
 İȟĮıșȑȞȘıȘ ĲȘȢ įȠȝȒȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ, țĮȚ ĮȪȟȘıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ.
 ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ İȣĮȚıșȘıȓĮȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ıĲȘȞ ıȒȥȘ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ȃİ ĲȠ ıȦıĲȩ țȜȐįİȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ "İȞȠȤȜȘĲȚțȫȞ" țȜȐįȦȞ ȤȦȡȓȢ ĲĮ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȚ įȪȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡĮțĲȚțȑȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ ȗȫȞĲİȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ țĮȚ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ, ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ, țĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮș’
ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȉȠ țȜȐįİȝĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
ȉȠ țȜȐįİȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ıȦıĲȩ ĲȡȩʌȠ, țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȠȤȒ țĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ,
ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ȣʌİȡȕȜȐıĲȘıȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȗȘȝȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ Ș İʌĮȞĮĳȠȡȐ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ
ȝȑıĮ ıĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĮȡțİĲȫȞ ȤȡȩȞȦȞ.
ȉȠ țȜȐįİȝĮ ȖȓȞİĲĮȚ:
 īȚĮ ȞĮ įȠșİȓ ıȤȒȝĮ ıĲȠ ĳȣĲȩ Ȓ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ĲȠ ıȤȒȝĮ ĲȠȣ.
 īȚĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ĮȞȐʌĲȣȟȒ ĲȠȣ (İȞįȣȞȐȝȦıȒ ĲȠȣ).
 īȚĮ ĲȘȞ ĮȣȟȘȝȑȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮȞșȑȦȞ.
 īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮȚıșȘĲȚțȒȢ.
 īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ȞĮ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș țȩȝȘ Įʌȩ ȞİțȡȐ, ĮıșİȞȒ, ıʌĮıȝȑȞĮ țĮȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȑȞĮ ȝȑȡȘ Ȓ
ȤĮȝȘȜȐ țȜĮįȚȐ, ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ, ȠȤȒȝĮĲĮ Ȓ țĲȓȡȚĮ).
 īȚĮ ȞĮ İȟȚıȠȡȡȠʌȘșİȓ Ș ȣʌȑȡȖİȚĮ ȕȜȐıĲȘıȘ ȝİ ĲȘȞ ȡȓȗĮ. Ǿ İȣȡȦıĲȓĮ ĲȘȢ ȡȓȗĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȩ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ.
ȉĮ ĳȣĲȚțȐ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ, ĮĳȠȪ ĲİȝĮȤȚıĲȠȪȞ Ȓ șȡȣȝȝĮĲȚıĲȠȪȞ,
șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠįİȚȤĲİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮșȑĲȠȣıĮ ĮȡȤȒ, șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ
ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ Ș ıİȚȡȐįȚĮ. ǼȐȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȪȡİıȘȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȤȫȡȠȣ ıĲĮ įȚȠȚțȘĲȚțȐ ȩȡȚĮ
ĲȘȢ ĮȞĮșȑĲȠȣıĮȢ ĮȡȤȒȢ, ĲȩĲİ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ ȝȠȞȐįĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĳȣĲȚțȫȞ
ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ.
ȉȠ țȜȐįİȝĮ İʌȓıȘȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȦȞ ĳȣĲİȪıİȦȞ, țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȑȜİȣıȘ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȠȤȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ,, įȚĮįȡȩȝȠȣȢ, ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ țĮȚ ȠįȠȪȢ, ıĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ĲȘȞ ʌİȡȓȝİĲȡȠ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲİȤȞȘĲȒ Ȓ ĳȣıȚțȒ ȕȜȐıĲȘıȘ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ İȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȦ ȠȚ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ
įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ įȚȐįȡȠȝȠȚ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ. ȅȚ ȤȫȡȠȚ ĮȣĲȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȚ
Įʌȩ ȤĮȝȘȜȠȪȢ țĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲİȢ țȜȐįȠȣȢ įȑȞįȡȦȞ ʌȠȣ șȑĲȠȣȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ ĲȠȣȢ įȚİȡȤȩȝİȞȠȣȢ țĮȚ ĮțȩȝȘ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ țȐʌȠȚĮȢ ȝȠȡĳȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
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ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ.

4.2 ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ/ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ ȝİ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȡȖĮıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ ʌȠȣ șĮ țȜĮįİȣĲȠȪȞ, ĮȞȐ ȪȥȠȢ țĮȚ ĮȞȐ ĭǼǹ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ İȓįȘ
țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ (țȜȐįİȝĮ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ, ȝȩȡĳȦıȘȢ ț.Ȝʌ.).

4.3 ǼʌȠȤȒ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ țȜȐįİȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ıİ İʌȠȤȑȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȣȟȘȝȑȞȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ Įʌȩ
ĮıșȑȞİȚİȢ Ȓ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ.
Ǿ İʌȠȤȒ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ, ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮȚ ĲȚȢ
țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȤȡȠȞȚȐȢ.
4.3.1 ĭȣȜȜȠȕȩȜĮ įȑȞįȡĮ
ȀĮȜȪĲİȡȘ İʌȠȤȒ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȤİȚȝȫȞĮ. ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȘȞ ȐȞȠȚȟȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑțʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ.
 ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȠ ĳșȚȞȩʌȦȡȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ.
 ǵĲĮȞ ĲȠ įȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲİȜİȓ țĮĲĮĳȪȖȚȠ ʌȠȣȜȚȫȞ ĲȠ ȤİȚȝȫȞĮ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ıİ ĮȣĲȩ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ
ȞĮ țĮșȣıĲİȡȒıȠȣȞ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ĮȞȑȕȠȣȞ ȠȚ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ.
 Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȩȥȚȝȠȣȢ ʌĮȖİĲȠȪȢ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑțʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ.
4.3.2 ǹİȚșĮȜȒ įȑȞįȡĮ
ȂʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȜĮįİȣĲȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌȠȤȒ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ, țĮȜȪĲİȡȘ ȩȝȦȢ ʌİȡȓȠįȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ȐȞȠȚȟȘ, ȩȤȚ
ȩȝȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ȐȞșȘıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȩȥȚȝȠȣȢ ʌĮȖİĲȠȪȢ, ĲȠ țȜȐįİȝĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȝİ ȖȞȫȝȠȞĮ ĲȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ʌĮȖİĲȠʌȜȘȟȓĮ.
4.3.3 ǹȞșȠĳȩȡĮ įȑȞįȡĮ
 Ȉİ ȟȪȜȠ ĲȡȑȤȠȣıĮȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ, ĲȠ țȜȐįİȝĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ ıİ ʌİȡȓȠįȠ ȜȒșĮȡȖȠȣ.
 Ȉİ ȟȪȜȠ ʌĮȡİȜșȩȞĲȠȢ ȑĲȠȣȢ, ĲȠ țȜȐįİȝĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȐȞșȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ
ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ ĮȞșȠĳȩȡȦȞ ȠĳșĮȜȝȫȞ.
4.3.4 ǻȑȞĲȡĮ ıțȓĮıȘȢ
ȉȠ țȜȐįİȝĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȜȒșĮȡȖȠȣ Ȓ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȑțʌĲȣȟȘ ȕȜȐıĲȘıȘȢ.
4.3.5 ȀȦȞȠĳȩȡĮ
īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĮțȡĮȓĮȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ (țȣȡȚĮȡȤȓĮ țȠȡȣĳȒȢ) țĮȚ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ʌȚȠ ıȣȝʌĮȖȠȪȢ ĳȣĲȠȪ, șĮ
țȠȡȣĳȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĲȠ ȝȚıȩ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ ȠĳșĮȜȝȠȪ ĲȘȞ ȐȞȠȚȟȘ Ȓ ĮȝȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑțʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ȕİȜȠȞȫȞ
(ȈȤȒȝĮ 14).
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ȈȤȒȝĮ 14 - ȉȠ țȜȐįİȝĮ ĲȦȞ țȦȞȠĳȩȡȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ țȠȡȣĳȠȜȩȖȘȝĮ ĲȠȣ ȝȚıȠȪ ĮțȡĮȓȠȣ ȠĳșĮȜȝȠȪ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ İʌȚȝȒțȣȞıȘ ĲȦȞ ȕİȜȠȞȫȞ
īİȞȚțȐ ĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȓįȘ įȑȞĲȡȦȞ ĮȞȑȤȠȞĲĮȚ ȒʌȚĮ țȜĮįȑȝĮĲĮ țĮș’ ȩȜȘ ıȤİįȩȞ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ.
ǼȟĮȓȡİıȘ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲĮ İȓįȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İʌȚȡȡİʌȒ ıĲȘȞ ȑțțȡȚıȘ ȤȣȝȫȞ (ʌ.Ȥ. ıĳȑȞįĮȝȠȢ, ıȘȝȪįĮ, țĮȡȣįȚȐ), ĲĮ
ȠʌȠȓĮ țĮȜȩ İȓȞĮȚ ȞĮ ȝȘȞ țȜĮįİȪȠȞĲĮȚ ȞȦȡȓȢ ĲȘȞ ȐȞȠȚȟȘ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĲȠȞȠ ĮȞȚȩȞ ȡİȪȝĮ ȤȣȝȫȞ. Ǿ ȑțțȡȚıȘ
(ĮʌȫȜİȚĮ) ȤȣȝȫȞ țĮĲȐ ĲȠ țȜȐįİȝĮ İȓȞĮȚ ĮțȓȞįȣȞȘ, ĮȜȜȐ ıʌĮĲĮȜȐ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ țĮȚ İȓȞĮȚ
ĮȞĲȚĮȚıșȘĲȚțȐ. ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ İȣĮȓıșȘĲȦȞ ıİ ĮıșȑȞİȚİȢ įȑȞĲȡȦȞ ĲȘȞ İʌȠȤȒ ĲȘȢ
ȝȑȖȚıĲȘȢ İȣĮȚıșȘıȓĮȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȚ, ȞİțȡȠȓ țȜȐįȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȚȖȝȒ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ.

4.4 "ȆȐıĲĮ" țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
ǵĲĮȞ Ș ĲȠȝȒ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5-10 cm ĲȩĲİ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȝİ «ʌȐıĲĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ» (ȕĮĳȒ ıİ ıʌȡȑȚ Ȓ
ȕĮĳȒ ȝİ ʌȚȞȑȜȠ), ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲİȓ ĲȠ ĳȣĲȩ Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ.

4.5 ǼȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ
ȃĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ țȠʌȠȪȞ.
ȉĮ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚȤȝȘȡȐ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȜİȓİȢ ĲȠȝȑȢ ȤȦȡȓȢ ĮțĮȞȩȞȚıĲİȢ ȐțȡİȢ Ȓ ıĲİȜȑȤȘ,
ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ Ș ȜİʌȓįĮ țȠʌȒȢ ȞĮ ȝȘȞ ȑȤİȚ ıțȠȣȡȚȑȢ.
ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȕĮȡȚȐ İȡȖĮȜİȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ȝİ ȝȚĮ ȜİʌȓįĮ ʌȠȣ țȩȕİȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, İʌİȚįȒ ıȣȞșȜȓȕȠȣȞ
ĲȠȞ ȚıĲȩ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ ȝİ ʌĮȡȐțĮȝȥȘ (ĲȪʌȠȣ ȥĮȜȚįȚȠȪ). Ǿ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ȜİʌȓįĮȢ ĲȠȣ
țȜĮįİȣĲȒȡĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȡĮȝȝȑȞȘ ʌȡȠȢ ĲȠ įȑȞĲȡȠ țĮȚ șĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ Ȓ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȜȐȖȚĮ ĲȠȣ
țȜĮįȚȠȪ. ȉȠ ʌȑȡĮıȝĮ ĲȘȢ ȜİʌȓįĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȝȑıȦ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĲȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȘȢ
ȑȞȦıȘȢ.
ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ȝİșȩįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ
țĮțȫıİȚȢ ıĲȠȞ țȠȡȝȩ țĮȚ ĲȠȣȢ įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ıțȐȜĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țȜĮįİȝȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ țĮțȫıİȚȢ ıĲȠ țȐȝȕȚȠ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩĲĮȞ Ƞ ĳȜȠȚȩȢ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩȢ.
ȉĮ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ȜĮįȫȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȠȣȡȚȐ.
ǼʌȓıȘȢ, ȠȚ ȜȐȝİȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ ʌȠȜȪ țĮȜȐ ĮțȠȞȚıȝȑȞİȢ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȦȞ
ȕȜĮıĲȫȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țȜĮįİȪİĲĮȚ ĳȣĲȩ ʌȡȠıȕİȕȜȘȝȑȞȠ Įʌȩ ȝȪțȘĲİȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ ʌĮșȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ, ĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȜȣȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĮıșİȞİȚȫȞ, ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ
ĲĮ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞĮ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ, İȐȞ ȩȤȚ ĮįȪȞĮĲȠ ȞĮ ĮʌȠıĲİȚȡȦșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
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Ǿ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ʌĮșȠȖȩȞȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ Įʌȩ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ
ĳȣĲȠȪ, ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıțİȣȐıȝĮĲĮ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠȞ ĳȣĲȚțȩ ȚıĲȩ, İȞȫ,
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ įİȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĳșȠȡȑȢ ıĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ
įȚȐȜȣȝĮ ȤȜȦȡȓȞȘȢ 10% ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĮʌȠȜȣȝĮȞĲȚțȩ ıʌȡȑȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȥİțĮıȝȩ ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȞĮ
ȗȘĲİȓĲĮȚ Ș ıȣȝȕȠȣȜȒ ǻĮıȠȜȩȖȠȣ Ȓ īİȦʌȩȞȠȣ,

5

ȉİȤȞȚțȒ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ

Ǿ ĲİȤȞȚțȒ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚįȚȦțȩȝİȞȠ ıĲȩȤȠ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.1 ȉȠȝȑȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
ȅȚ ĲȠȝȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ țİțȜȚȝȑȞİȢ. Ǿ ȝȚțȡȒ țȜȓıȘ ĲȘȢ ĲȠȝȒȢ ȕȠȘșȐ ıĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȠʌȒȢ, ȐȡĮ țĮȚ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȅȚ ĲȠȝȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȞĮ
ȠĳșĮȜȝȩ (ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȡȓʌȠȣ 5 mm) ȝİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ țȠȜȐȡȠ İȞȩȢ țȜȐįȠȣ (ĲȠ
İȜĮĳȡȪ İȟȩȖțȦȝĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ ĮȣĲȠȪ ȝİ ȑȞĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ țȜȐįȠ Ȓ ȝİ ĲȠȞ
țȠȡȝȩ). (ȈȤȒȝĮ 15).
Ǿ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȑȞĮ țȜĮįȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ įȚȩĲȚ țĮȚ ĲȠ
İȡȖĮȜİȓȠ țĮĲĮʌȠȞİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ĲȠȝȒ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȫȝĮȜȘ țĮȚ įİȞ İʌȠȣȜȫȞİĲĮȚ ıȦıĲȐ. ǵĲĮȞ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ
İȣȝİȖȑșȘȢ ȕȜĮıĲȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜİȚĮȓȞİĲĮȚ Ș ĲȠȝȒ, țȣȡȓȦȢ ȖȪȡȦ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ, ȝİ țȜĮįİȣĲȚțȩ ıȠȣȖȚȐ Ȓ
ıțĮȡʌȑȜȠ.

5.2 ȉȠȝȒ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȠĳșĮȜȝȩ
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȗȦȘȡȩȢ țĮȚ ȣȖȚȒȢ ȠĳșĮȜȝȩȢ ȝİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ, ȫıĲİ Ƞ ȞȑȠȢ ȕȜĮıĲȩȢ ʌȠȣ șĮ İțʌĲȣȤșİȓ
ȞĮ ȝȘȞ țĮĲİȣșȣȞșİȓ ʌȡȠȢ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. Ȉİ İȓįȘ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȓșİĲȠȣȢ ȠĳșĮȜȝȠȪȢ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ Ƞ
İıȦĲİȡȚțȩȢ ȠĳșĮȜȝȩȢ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠȝȒ İʌȓ ĲȠȣ ȕȜĮıĲȠȪ ıĲȠ ȝİıȠįȚȐıĲȘȝĮ ȝİĲĮȟȪ įȪȠ
ȠĳșĮȜȝȫȞ.

ǹ

Ǻ

ī

ǻ

ȈȤȒȝĮ 15 - īȦȞȓİȢ ĲȠȝȒȢ. “ǹ” ıȦıĲȒ ĲȠȝȒ. “B” Ș ĲȠȝȒ ȑȤİȚ ȝİȖȐȜȘ țȜȓıȘ țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țȠȞĲȐ ıĲȠȞ
ȠĳșĮȜȝȩ, “ī” Ș ĲȠȝȒ ȑȤİȚ ȝȚțȡȒ țȜȓıȘ (ıȤİįȩȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ) țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ ĲȠȞ ȠĳșĮȜȝȩ,
“ǻ” Ș ĲȠȝȒ ȑȤİȚ ʌȠȜȪ ȝȚțȡȒ țȜȓıȘ țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țȠȞĲȐ ıĲȠȞ ȠĳșĮȜȝȩ.

5.3 ȀĮȞȩȞİȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
ȀĮĲȐ ĲȠ țȜȐįİȝĮ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ 1/3 țĮȚ ĲȠȣ ¼:
 ĬĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ¼ (25 %) ĲȘȢ țȩȝȘȢ İȞȩȢ įȑȞĲȡȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ İʌȠȤȒȢ.
 ĬĮ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȜİȣȡȚțȠȓ țȜȐįȠȚ ȣʌȩ țȜȓıȘ 1/3 ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ (ȖȦȞȓĮ 30°) ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ȝȩȞȠ ȑȞĮȢ țİȞĲȡȚțȩȢ țȠȡȝȩȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȓįȘ (İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ).
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Ǿ įȚȐȝİĲȡȠȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ țȜȐįȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 1/3 ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȐȝİĲȡȠ ĲȠȣ
țȠȡȝȠȪ.
ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝİȖȐȜȠȣ țȜȐįȠȣ, Ș ĲȠȝȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ȑȞȦıȒȢ ĲȠȣ ȝİ ȑȞĮȞ ȐȜȜȠ
ȝİȖȐȜȠ țȜȐįȠ Ȓ ȝİ ĲȠȞ țȠȡȝȩ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ țȠȜȠȕȦșİȓ Ȓ ȞĮ ȝİȓȞİȚ ȣʌȩȜİȚȝȝĮ (ȕȜ. İʌȩȝİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ).

5.4 ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȝȒȢ
Ǿ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝİȖȐȜȦȞ țȜȐįȦȞ (ȝİ įȚȐȝİĲȡȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 5 cm) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ ȝİ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ĲȡȚȫȞ (3) ĲȠȝȫȞ, İȓĲİ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȗȦȞĲĮȞȠȪȢ İȓĲİ ȖȚĮ ȞİțȡȠȪȢ țȜȐįȠȣȢ (ȈȤȒȝĮ 16):

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 ȉȠȝȒ 1
ǹʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȪȡȚȠȢ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ (ıİ ȝȚțȡȐ, İȣȝİĲĮȤİȓȡȚıĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ), ȫıĲİ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȡȓʌȠȣ 30 cm Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡȝȩ, ȖȓȞİĲĮȚ
Ș ʌȡȫĲȘ ȝİȡȚțȒ ĲȠȝȒ Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ʌİȡȓʌȠȣ ĲȠ ¼ ĲȘȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡȝȩ (ȣʌȐȡȤİȚ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȜȣȖȓıİȚ Ƞ țȜȐįȠȢ Įʌȩ
ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ țĮȚ ȞĮ ıȤȓıİȚ ĲȠȞ țȠȡȝȩ).
 ȉȠȝȘ 2
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ țȜȐįȠȢ țȩȕİĲĮȚ țȐșİĲĮ țĮȚ ȝİ ĳȠȡȐ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 5 cm ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȝȒ țĮȚ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ʌȑıİȚ. Ǿ ĮȞȐʌȠįȘ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȝȒ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ țȜȐįȠȢ įİ șĮ
ȤȡİȚĮıĲİȓ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ.
 ȉȠȝȒ 3
Ǿ İȡȖĮıȓĮ ʌİȡĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ țȠʌȒ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘ ȖȡĮȝȝȒ ĲȠȣ țȠȜȐȡȠȣ Įʌȩ ʌȐȞȦ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȝȑȞİȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲİȜİȓȦȢ ȜİȓĮ. Ǿ ĲİȜȚțȒ ȜİȓĮȞıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ ȑȞĮ țȜĮȣįİĲȚțȩ ıȠȣȖȚȐ, ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ İʌİțĲĮșİȓ Ș ʌȜȘȖȒ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȦȞ țȜȐįȦȞ ĲȠ țȠȜȐȡȠ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ĮȞȑʌĮĳȠ. ǹȞ ĲȠ țȠȜȐȡȠ įİȞ İȓȞĮȚ
İȝĳĮȞȑȢ, Ș ĲȠȝȒ șĮ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 2-3 cm Įʌȩ ĲȘ įȚȤȐȜĮ ĲȠȣ
įȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİȚ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, ȝİ ȝȚĮ İȜĮĳȡȚȐ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝİȖȐȜȦȞ țȜȐįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ıȤȠȚȞȚȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ İȜȑȖȤȠȣ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ țȠȝȝȑȞȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ. ȅȚ țȜȐįȠȚ įİȞ șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ ʌȑıȠȣȞ Įʌȩ ȥȘȜȐ, ȖȚĮĲȓ
ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ ıʌȐıȠȣȞ ĲȠȣȢ țĮĲȫĲİȡȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ.

ȈȤȒȝĮ 16 - ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȡȚȫȞ ĲȠȝȫȞ ȖȚĮ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝİȖȐȜȦȞ țȜȐįȦȞ
Ǿ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝȚțȡȫȞ țȜȐįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĮʌȩĲȠȝȘ (ȣʌȩ țȜȓıȘ), țĮșĮȡȒ ĲȠȝȒ, ĮțȡȚȕȫȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȑȞĮȞ
ʌȜİȣȡȚțȩ ȠĳșĮȜȝȩ Ȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȐȜȜȠ țȜĮįȓ.
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5.5 ȂİĲĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȜȘȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ țȜȐįİȝĮ
ȅȚ ĲȠȝȑȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ȝİ įȚȐȝİĲȡȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ 10 cm șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȐıĲİȢ
İʌȠȪȜȦıȘȢ ʌȜȘȖȫȞ), ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȚıĮȖȦȖȒ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ıĲĮ ĳȣĲȐ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲĮȤȪȞİĲĮȚ Ș
İʌȠȪȜȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȘȖȒȢ. Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ʌȐıĲĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȚȞȑȜȠ Ȓ ȝİ ĲȠʌȚțȩ ȥİțĮıȝȩ (ıʌȡȑȚ).

5.6 ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȜȘȖȫȞ ĲȠȣ țȠȡȝȠȪ
īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚʌȠȓȘıȘ ʌȜȘȖȫȞ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ȗȫĮ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȚĲȓİȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
İʌȚȝİȜȒȢ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȜȘȖȒȢ țĮȚ ĲȠ ĲȡĮȪȝĮ șĮ ȜİȚĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȐıĲĮ İʌȠȪȜȦıȘȢ
ĲȠȝȫȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.7 ȀȜȐįİȝĮ ĳȠȚȞȓțȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ĲȦȞ ĳȠȚȞȓțȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȩȕİĲĮȚ Ȓ ȞĮ ĲȡĮȣȝĮĲȓȗİĲĮȚ Ƞ ĮțȡĮȓȠȢ ȠĳșĮȜȝȩȢ, ȖȚĮĲȓ ĲȩĲİ
ȟȘȡĮȓȞİĲĮȚ ĲȠ įȑȞĲȡȠ.
ȉĮ ʌĮȜȚȐ ĳȪȜȜĮ ĲȦȞ ĳȠȚȞȓțȦȞ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ, ȖȚĮĲȓ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮĲĮĳȪȖȚȠ İʌȚȕȜĮȕȫȞ İȞĲȩȝȦȞ țĮȚ
İȞȑȤȠȣȞ țȓȞįȣȞȠ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠȝȑȢ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ,
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȡĮȕȒȖȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȚȞȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡȝȩ ĲȠȣ ĳȠȓȞȚțĮ.
ȅȚ ĳȠȓȞȚțİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȡȣȖȤȠĳȩȡȠ țȩțțȚȞȠ ıțĮșȐȡȚ (rhynchophorus ferrunginens)
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌĲȫıȘ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣȢ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ țȜȐįİȝĮ țĮȚ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠıȕȜȘșİȓ ĲȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ țȠȡȝȠȪ «įİȞįȡȠȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠ» Įʌȩ ĲȠ ȇȣȖȤȠĳȩȡȠ țȩțțȚȞȠ ıțĮșȐȡȚ. Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȘȢ ĲȠȝȒȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ țȠȡȝȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ İȞĲȠȝȠțĲȩȞĮ, ȝȣțȘĲȠțĲȩȞĮ ț.Ȝʌ.

5.8 ȀȜȐįİȝĮ ȜȩȖȦ ȗȘȝȚȫȞ ıĲĮ įȑȞĲȡĮ İȟ ĮȚĲȓĮȢ ĮțȡĮȓȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ
ȈȣȤȞȐ ȠȚ țĮĲĮȚȖȓįİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȗȘȝȚȑȢ ıĲĮ įȑȞįȡĮ țĮȚ ȝİ ıʌȐıȚȝȠ ĲȦȞ țȜĮįȚȫȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲȠ
țȜȐįİȝĮ ĮʌȠĲİȜİȓ İʌİȓȖȠȣıĮ İʌȑȝȕĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıȦıȘ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ įȚİȡȤȠȝȑȞȦȞ,
ȠʌȩĲİ įİȞ ĲȓșİĲĮȚ șȑȝĮ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ.

5.9 ȀȜȐįİȣıȘ įȑȞĲȡȦȞ ȝİ ĮȞĮȡȡȚȤȘĲȑȢ
Ȉİ ʌȐȡțĮ Ș ȐȜıȘ ĮȜȜȐ țĮȚ țȠȞĲȐ ıİ țĲȒȡȚĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞȑĳȚțĲȘ Ș ȤȡȒıȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ, ĲȠ
țȜȐįİȝĮ ĮʌĮȚĲİȓ ĮȞĮȡȡȚȤȘĲȑȢ. ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȖȚĮ
İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȑȞȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ). . . .

ȀȜȐįİȝĮ įȑȞįȡȠȣ Įʌȩ ĮȞĮȡȡȚȤȘĲȒ
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ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ

ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İʌȠȤȒȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ.
 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ıȤȒȝĮ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ.
 ǲȜİȖȤȠȢ ıʌĮıȝȑȞȦȞ țȜȐįȦȞ.
 ĬȑıȘ țĮȚ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ ĲȠȝȫȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 ǼʌȐȜİȚȥȘ ĲȠȝȫȞ ȝİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌȠȜĲȩ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ țȩȝȘȢ, ĮȞĮȞȑȦıȘȢ țȩȝȘȢ țĮȚ țȠʌȒȢ İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİȝȐȤȚĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ
ȝȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ:
 ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ, ĲĮ ȣȜȚțȐ, ĲĮ ȝȑıĮ țĮȚ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
 ȉȘȞ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ĲȠȝȫȞ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).
 ȉȘȞ ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țȠʌȒȢ, ĲȠȞ ĲİȝĮȤȚıȝȩ ĮȣĲȫȞ, ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ İʌȓ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ
ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ, ıİ șȑıİȚȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ ĮȡȤȫȞ.
 ȉȠȞ ʌȜȒȡȘ țĮșĮȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
 ȉȘȞ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ
țĮĲȐ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
ǻİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ıİ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ
ȝȠȞȐįĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĳȣĲȚțȫȞ ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ
ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȠ țȜȐįİȝĮ ȝİȖȐȜȦȞ įȑȞįȡȦȞ, ȪȥȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 10,0 m, ȝİ ĮȞĮȡȡȚȤȘĲȒ įİȞ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İȡȖĮıȓİȢ
țĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȣȝȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ʌ.Ȥ. ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ
ıʌȠȣįȑȢ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ȝȑıȦȞ
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǹ.1 īİȞȚțȐ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1 ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıĲȠȜȒ İȡȖĮıȓĮȢ (ıĮțȐțȚ, ʌĮȞĲİȜȩȞȚ Ȓ ĳȩȡȝĮ), țȡȐȞȠȢ,
ȦĲȠĮıʌȓįİȢ, ȖȐȞĲȚĮ, İʌȚȖȠȞĮĲȓįİȢ, ȝʌȩĲİȢ țĮȚ ȗȫȞȘ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȓįȘ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ĲȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (Ǽȁ.ǿȃ.Ȋ.ǹ.Ǽ).

A.2.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇǻ 305/96.
ȉȠ țȜȐįİȝĮ įȑȞįȡȦȞ İȓȞĮȚ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȜȑȠȞ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ Ș ıȦıĲȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĲİȤȞȓĲȘ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ.
ȉĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıȣȞĲİȜȠȪȞ ıĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ
ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ:
 ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ȑȝȝİıĮ ıİ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İįȐĳȠȣȢ (țĮșĮȡȚıȝȩȢ,
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ țȜĮįȚȫȞ ț.Ȝʌ.), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 2 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȒțȦȞ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ
ĲȦȞ įȑȞĲȡȦȞ ʌȠȣ țȜĮįİȪȠȞĲĮȚ, İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĮĳĮȓȡİıȘ ȝİȖȐȜȦȞ țȠȡȝȫȞ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȠȝȐįĮ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ.
 ȆȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ, Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞȠȣ Ȓ/țĮȚ Ƞ İʌȚțİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ
ȠȝȐįĮȢ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ șĮ İȟİĲȐıȠȣȞ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȐțȡĮ, ĲĮ ȤȠȞĲȡȐ țȠȝȝȐĲȚĮ, Ȓ ȐȜȜȠ
ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ, șĮ İʌȚșİȦȡȒıȠȣȞ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ țĮȚ șĮ İȞĲȠʌȓıȠȣȞ ĲȣȤȩȞ İȝʌȩįȚĮ.
 ȅ İʌȚțİĳĮȜȒȢ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ İȐȞ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
țȠʌȒȢ țĮȚ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ İțȐıĲȠȣ.
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 ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ țĮĲĮȞİȝȘșȠȪȞ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲȐ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ
ȠȡȖĮȞȦșȠȪȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȠȣ İȞȩȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ȞĮ ȝȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȖȚĮ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ.
 ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞȑȜșȠȣȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İȡȖĮıȓĮȢ įİ șĮ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ ʌȡȚȞ ĲȠȣȢ
ĮȞĲȚȜȘĳșİȓ Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞȠȣ.
 ȅ ȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įİȝȑȞȠȢ ȝİ ȗȫȞȘ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ıĲĮșİȡȐ ıȘȝİȓĮ. Ǿ ȗȫȞȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠıȣȞįȑİĲĮȚ İȪțȠȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȖȡȒȖȠȡȘ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȚȞįȪȞȠȣ.
 ȂȩȜȚȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ʌȓıȦ ĲȠȝȒ, Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ ȝİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ıİ ĮıĳĮȜȒ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ
ĲȠ įȑȞĲȡȠ Ȓ ĲȠȞ țȠȡȝȩ, ȝȑıȦ ĲȘȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȘȢ įȚĮįȡȠȝȒȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

 ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ șĮ ȖȓȞİȚ ȠʌĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ.
 ĬĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ĲĮ țȜĮįȚȐ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȒıȠȣȞ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ.
 ĬĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ıĲȘ ȗȫȞȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠĳȩȡĮ țĮȜȫįȚĮ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ șĮ
ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȪĲİ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ, ȠȪĲİ ĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ ĮȜȜȐ ȠȪĲİ ĲĮ
țȠȝȝȑȞĮ țȜĮįȚȐ ȞĮ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲĮ țĮȜȫįȚĮ.
 ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȝİ ȝȩȞȦıȘ.
 ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ țȜȐįİȝĮ įȑȞĲȡȦȞ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ Ȓ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞĮ țȠȞĲȐ ıİ ȘȜİțĲȡȠĳȩȡĮ
ıȪȡȝĮĲĮ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲİȤȞȚțȠȪ ĲȘȢ ǻǼǾ.

A.2.3 ȂȑĲȡĮ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ
 ǵĲĮȞ Ș ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ ıĲȠ įȑȞįȡȠ țȡȓȞİĲĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘ, șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȣȥȦĲȚțȩ ȝȘȤȐȞȘȝĮ.
 ȉȠ ĮȞȣȥȦĲȚțȩ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȓĲİ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞȣȥȫıİȚ ĲȠȞ țȜĮįȠȪȤȠ ıĲȘȞ șȑıȘ
İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠ įȑȞĲȡȠ, İȓĲİ ȖȚĮ ȞĮ ıĲȘȡȓȟİȚ ĲȠȞ țȜĮįȠȪȤȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ țȜĮįȑȝĮĲȠȢ
 ȅ ȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ țĮȚ Ƞ İʌȚțİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȟİĲȐȗȠȣȞ țĮȚ șĮ
ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ĲȘȞ ȩȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
 ȉȠ țĮįȠĳȩȡȠ șĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıİ ıĲĮșİȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ șȑıȘ ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȝİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ ʌİȜȝȐĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ. ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȝȘ ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȘ ĲȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞĮ
ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ.
 ǵȜȠȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ țȡȐȞȠȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ țĮȚ ĳȩȡȝĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί
και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-04-02:2009

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
εκπονήθηκε από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν
το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-04-02 εγκρίθηκε
την 2017-11-01 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων
και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κλάδεμα θάμνων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αποσκοπεί στον παρουσίαση και εφαρμογή ορθών πρακτικών και μεθόδων
κλαδέματος διαφόρων ειδών θάμνων για την εξασφάλιση της υγείας και της ανάπτυξής τους, την διατήρηση
της εμφάνισής τους ελκυστικής, αλλά και να μην αποτελούν παγίδες για διερχόμενους πεζούς και ιδιαίτερα
άτομα με προβλήματα όρασης.
Καθορίζονται τεχνικές και μορφές κλαδέματος, κατάλληλες ώστε να δοθεί τελικά ένα σχήμα στο φυτό, το
οποίο να είναι χαρακτηριστικό του είδους και της ποικιλίας και να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη
του φυτού (ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο). Επίσης καθορίζονται απαιτήσεις για τις εργασίες
ανανέωσης παλαιών θάμνων και τον προγραμματισμό τακτικού κύκλου κλαδεμάτων, με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της διάρκειας ευδοκίμησης των θάμνων.
Αν και το κάθε φυτό απαιτεί ιδιαίτερο κλάδεμα, στην παρούσα προδιαγραφή επιδιώκεται ομαδοποίηση και
παρουσίαση των γενικών κανόνων στους οποίους έχει οδηγήσει η επιστημονική έρευνα και η εμπειρία.
Κατ’ εξαίρεση οι τεχνικές κλαδέματος για τις τριανταφυλλιές αντιμετωπίζονται ιδιαιτέρως.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα προδιαγραφή παραπέμπει σε ορισμένα εδάφια της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01: Κλάδεμα
δένδρων (Lopping and pruning of trees).

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί που αφορούν το
κλάδεμα των θάμνων.
3.1
Κλάδεμα θάμνων
Ως κλάδεμα ορίζεται η απομάκρυνση τμήματος της βλάστησης από ποώδη ή ξυλώδη φυτά για να διατηρηθεί
η υγεία και η ευρωστία τους, να ρυθμιστεί το σχήμα και το μέγεθός τους, να κατευθυνθεί η ανάπτυξή τους,
να ελεγχθεί η ανθοφορία και καρποφορία τους, καθώς και για την ασφάλεια διερχόμενων ατόμων σε
περιπτώσεις φυτεύσεων σε δημόσιους χώρους .
3.2
Ψαλίδια μπορντούρας (lopping shears)
Για το κούρεμα των φρακτών (μπορντούρας) χρησιμοποιούνται ψαλίδια με μεγάλες λάμες κοπής και
αντίστοιχα μεγάλες χειρολαβές. Οι λάμες θα είναι μήκους 20 cm και κατά προτίμηση οδοντωτές. Τα ψαλίδια
πρέπει να φέρουν μεταλλικά ελατήρια μεταξύ των λαβών για την απόσβεση των κρούσεων κατά την
λειτουργία τους.
Ο πιο κοινός τύπος ψαλιδιών είναι ο χειροκίνητος, αν και τα μηχανοκίνητα ψαλίδια (βενζινοκίνητα ή
ηλεκτροκίνητα) είναι πρακτικότερα σε περιπτώσεις κλαδέματος μεγάλων επιφανειών φρακτών. Οι τύποι
αυτοί διαθέτουν δύο λεπίδες (μια σταθερή και μια κινούμενη παλινδρομικά πάνω από τη σταθερή) ή αλυσίδα
(Σχήμα 1)..
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Σχήμα 1- Ψαλίδια μπορντούρας (χειροκίνητο και μηχανοκίνητο).
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Για το κλάδεμα μπορντούρας σε οδικούς άξονες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψαλίδια προσαρμοσμένα σε
αυτοκινούμενα μέσα.
3.3
Τύποι κλαδέματος
Διακρίνονται δύο βασικοί τύποι κλαδέματος: ο φυσικός, ο οποίος αποκρίνεται στο φυσικό σχήμα της
ανάπτυξης ενός θάμνου και ο τυπικός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αυστηρές μορφές κλαδέματος, όπως τα
ειδικά σχήματα (topiaries), τα αναρριχώμενα, οι φράκτες κλπ.
Η φυσική όψη επιτυγχάνεται ακολουθώντας το φυσικό σχήμα που έχει κάθε είδος. Για την απόκτησή της
εφαρμόζεται το αραίωμα (thinning).
Ένα τυπικό σχήμα επιτυγχάνεται είτε με συνεχές και προσεκτικό κλάδεμα είτε με την επιλογή ποικιλιών, που
έχουν καθαρό και συμπαγές σχήμα. Η διατήρηση ενός αυστηρού και καθορισμένου σχήματος επιτυγχάνεται
με περικοπή κλάδων (heading).
3.4
Κλάδεμα αναζωογόνησης
Πρόκειται για το κλάδεμα που δίνει δυνατότητα αναζωογόνησης σε παλιούς, εγκαταλελειμμένους θάμνους. Η
εργασία ξεκινά με την απομάκρυνση παλιών, ασθενικών και λεπτών κλάδων, ώστε να ανοιχτούν δίοδοι
φωτός προς το εσωτερικό του θάμνου.
Σε θάμνους με ένα κύριο, κεντρικό βλαστό, πχ. γαρδένια, λιγούστρο η αναζωογόνηση συνιστάται ανά 2-3
χρόνια, με αυστηρό αραίωμα. Κάθε χρονιά θα αφαιρείται το 1/3 έως το ½ της παλαιάς βλάστησης και θα
διατηρούνται οι παλιοί κλάδοι, που δίνουν το φυσικό για την ποικιλία σχήμα. Επίσης, θα απομακρύνονται οι
εσωτερικοί βλαστοί, που κατευθύνονται προς το εσωτερικό του φυτού ή που διασταυρώνονται με άλλους.
3.5
Κλάδεμα ανανέωσης
Πρόκειται για αυστηρό κλάδεμα (σκελετοκλάδεμα-cutting back) για την ανανέωση της εμφάνισης και την
ενίσχυση της νέας βλάστησης και της ανθοφορίας. Θα απομακρύνεται σχεδόν το σύνολο του φυλλώματος,
των ανθέων και των οφθαλμών και θα αφήνεται μόνο βλαστός ύψους περίπου 5 cm από την επιφάνεια του
εδάφους. Η τομή μπορεί να φτάσει ακριβώς στην επιφάνεια του εδάφους. Θα πραγματοποιείται κυρίως την
άνοιξη, μετά την έναρξη ανάπτυξης, είτε πριν είτε μετά την περίοδο ανθοφορίας και θα χρησιμοποιείται για
τον έλεγχο του χρόνου άνθησης και του ύψους του φυτού.
Γενικώς, τα φυτά που έχουν δεχτεί εντατικό κλάδεμα μετά την ανθοφορία τους παραμένουν κοντύτερα από
το κανονικό τους μέγεθος. Τα φυτά αυτά πρέπει να ποτίζονται καλά και να αερίζεται το χώμα γύρω τους,
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η καταπόνησή τους. Η τεχνική που θα χρησιμοποιείται για αυτού του είδους το
κλάδεμα είναι η περικοπή κλάδων.
3.6
Κλάδεμα μόρφωσης με γεωμετρικά σχήματα (topiaries)
Οι θάμνοι που έχουν γεωμετρικά σχήματα ή σχήματα ζώων και άλλων μορφών, με σκοπό τη δημιουργία
ζωντανών γλυπτών καλούνται topiaries. Η ιδανική επιλογή για την δημιουργία τέτοιων σχημάτων είναι ένα
αειθαλές φυτό με φύλλωμα λεπτής υφής. Για την διατήρηση του επιθυμητού σχήματος απαιτείται ακριβής
περικοπή της νέας βλάστησης με ακονισμένα εργαλεία κλαδέματος.
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Το κλάδεμα μόρφωσης εξαρτάται από το ρυθμό αύξησης του φυτού και συνήθως επαναλαμβάνεται δύο με
τρεις φορές το χρόνο. Το κλάδεμα πολύπλοκων σχημάτων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ειδικών οδηγώνπλαισίων. Αν είναι επιθυμητή η ακριβής διατήρηση ενός πολύπλοκου σχήματος θα κόβεται η νέα βλάστηση
μόλις φανεί ότι χαλάει τη συμμετρία.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.7
Κλάδεμα μόρφωσης σε αναρριχώμενους θάμνους (espalier)
Η απόσταση μεταξύ του φυτού και της κάθετης επιφάνειας ανάπτυξης (τοίχος ή φράκτης) πρέπει να είναι
τουλάχιστον 15 cm, ώστε να υπάρχει καλός αερισμός καθώς και αρκετός ελεύθερος χώρος για να
αναπτυχθούν οι κλάδοι του φυτού.
Ο αναρριχώμενος θάμνος πρέπει να έχει ισχυρό κεντρικό βλαστό. Μετά τη φύτευση του θάμνου, θα
απλώνονται τα σύρματα (ή τα στηρίγματα) οριζοντίως κατά μήκος του τοίχου ή του φράκτη που πρόκειται να
καλυφθεί, σε αποστάσεις 45 cm μεταξύ τους. Στη συνέχεια θα κόβεται ο κεντρικός βλαστός σε ύψος 45 cm,
δηλ. ακριβώς κάτω από το ύψος του πρώτου σύρματος. Η απομάκρυνση του κορυφαίου οφθαλμού
ενεργοποιεί τη δημιουργία πλευρικών βλαστών.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ανάπτυξης θα αφήνονται μόνο τρεις νέοι βλαστοί για ανάπτυξη. Οι
δύο από αυτούς θα κατευθύνονται οριζόντια πάνω στα σύρματα, ενώ ο τρίτος θα αναπτύσσεται κατακόρυφα
ως επέκταση του κεντρικού κορμού. Πρέπει να απομακρύνεται οποιαδήποτε βλάστηση στο κατώτερο τμήμα
του φυτού. Καθώς αναπτύσσεται το φυτό, ο νέος κατακόρυφος βλαστός θα κόβεται ξανά στο ύψος του 2ου
οριζόντιου σύρματος, ώστε να ενεργοποιηθεί ένα δεύτερο «κύμα» βλάστησης, το οποίο κατευθύνεται όπως
αυτό της πρώτης περιόδου (Σχήμα 2).
Για τη διατήρηση του σχήματος, μετά την επίτευξη της βασικής επιθυμητής μορφής, απαιτούνται συχνά
κορυφολόγηματα της νέας βλάστησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

`
Σχήμα 2 - Κλάδεμα μόρφωσης θάμνου ως αναρριχώμενο
3.8
Κλάδεμα μόρφωσης σε μεμονωμένοι θάμνους
Για τη σταδιακή μόρφωση ενός θάμνου θα αφαιρούνται αρχικά οι αδύναμοι και κακώς διαμορφωμένοι
βλαστοί. Στη συνέχεια θα κόβονται οι κύριοι βλαστοί του στα 2/3 του μεγέθους τους ώστε ναι παραχθούν
άφθονοι νέοι βλαστοί. Οι νέοι αυτοί βλαστοί θα ελέγχονται για 2 ή 3 έτη, ώστε να επιλεχθεί ο πλέον πιθανός
να επαναδομήσει ένα καλά διαμορφωμένο πλαίσιο (μετά από μια ελαφρά μείωση) (Σχήμα 3).
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Περικοπή κλάδων στα 2/3 του
μήκους τους

Πολλαπλοί νέοι κλάδοι
κοντά στις τομές

Επιλογή και ελαφριά μείωση
των νέων κλάδων

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ Ν

ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ Ν+1

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ Ν+1

ΕΛΟΤ

Σχήμα 3 - Μόρφωση μεμονωμένου θάμνου σε 2 έως 3 έτη.
3.9
Κλάδεμα μόρφωσης σε φράκτες/ μπορντούρες
Η μέθοδος κλαδέματος φυτών μπορντούρας εξαρτάται από τον τύπο του φράκτη: Οι λιγότερο αυστηροί
φράκτες αποτελούνται από σειρά πυκνοφυτεμένων θάμνων, που αφήνονται να αναπτυχθούν στο φυσικό
τους σχήμα. Σε αυτή την περίπτωση, το κλάδεμα συνίσταται στο αραίωμα και ελαφριά περικοπή κλάδων,
μόνο τόσο όσο χρειάζεται για τη διατήρηση του επιθυμητού ύψους και πλάτους.
Για το κλάδεμα των πιο αυστηρά καθορισμένων φρακτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: α)
το κλάδεμα να πραγματοποιείται όταν η νέα βλάστηση είναι ακόμα νέα (πράσινη και με χυμούς) και β) η
βάση του φράκτη να είναι πιο πλατιά από την κορυφή του (Σχήμα 4).
Εάν η βάση του φράκτη είναι πιο στενή, η βλάστηση θα μειωθεί λόγω ανεπαρκούς φωτισμού. Η κατάσταση
αυτή επιδεινώνεται αυξανομένης της ηλικίας του φράκτη και μπορεί να καταλήξει στη δημιουργία
αντιαισθητικών κενών στη βάση του.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Σχήμα 4 - Τα φυτά του φράκτη κλαδεύονται έτσι ώστε η βάση να είναι πιο πλατιά από την κορυφή.
Το κλάδεμα των φρακτών από μικρόφυλλα φυτά (Buxus, Taxus) θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αρχίζει
να βγαίνει η νέα βλάστηση και να χαλάει η εικόνα της συμμετρίας. Με ψαλίδι μπορντούρας θα αφαιρείται
σχεδόν η νέα βλάστηση, εκτός από περίπου 0,5 cm (Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κωνοφόρα,
γιατί αν οι τομές πλησιάσουν πολύ κοντά στο παλιό ξύλο, μπορεί να μη βγει νέα βλάστηση). Με αυτόν τον
τρόπο δε θα υπάρχουν εμφανή κενά ή κλαδιά αλλά και εξασφαλίζεται ότι ο φράκτης θα έχει πάντα νέα
φύλλα. Μετά από 10-15 χρόνια αργής ανάπτυξης, όταν η μπορντούρα θα έχει μεγαλώσει, θα κλαδεύεται
αυστηρά (ανανέωση) νωρίς την άνοιξη και αρχίζει ξανά ένας νέος κύκλος αργής ανάπτυξης.
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Οι φράκτες από πλατύφυλλα φυτά δεν θα κλαδεύονται με ψαλίδι μπορντούρας, αλλά με κλαδευτήρι χειρός.
Οι τομές θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του φράκτη, ώστε να μην είναι εμφανείς αλλά και για να
υπάρχουν στο εξωτερικό του φράκτη μόνο νεαρά, άκοπα φύλλα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τέλος, οι φράκτες που δημιουργούνται με τελείως επίπεδες κορυφές ή κάθετες πλευρές σπάνια
επιτυγχάνουν. Οι φράκτες με πιο φυσικά σχήματα, στρογγυλευμένες άκρες και πλευρές που ανοίγουν προς
τη βάση συντηρούνται πιο εύκολα και έχουν καλύτερη επίδραση στα φυτά (Σχήμα 5).

Α. Σε τελείως επίπεδες επιφάνειες
συσσωρεύεται χιόνι

Β. Οι στρογγυλευμένες κορυφές μειώνουν τους
κινδύνους από την συσσώρευση χιονιού

Γ. Οι κάθετες πλευρές απαιτούν πιο συχνά
κλαδέματα

Δ. Οι στρογγυλευμένες φόρμες με πιο φυσικό σχήμα
απαιτούν κλαδέματα ανά μεγαλύτερα διαστήματα.

Σχήμα 5 - Σχήματα φυσικών φρακτών. Α, Γ: Αυστηρά καθορισμένα σχήματα. Β, Δ: Φυσικά σχήματα
3.10
Κλάδεμα μόρφωσης - Ειδικές περιπτώσεις
Ορισμένοι θάμνοι χρήζουν ιδιαίτερης περιποίησης για να διατηρούνται υγιείς και ελκυστικοί. Λόγω των
ιδιαίτερων αυτών απαιτήσεων και της υψηλής εμπορικής αξίας της τριανταφυλλιάς, το κλάδεμα των θάμνων
τριανταφυλλιάς αναφέρεται ιδιαιτέρως.
Για λόγους κλαδέματος, τα είδη και οι ποικιλίες τριανταφυλλιάς μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες
αναπτυξιακού προτύπου:
 στα φυτά που ανθίζουν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού (υβρίδια τσαγιού, floribundas και grandifloras)
 στα φυτά που ανθίζουν μόνο για λίγες βδομάδες την άνοιξη.
Τα πρώτα κλαδεύονται την περίοδο ληθάργου έως και τα τέλη άνοιξης, ενώ τα δεύτερα μετά το τέλος της
άνθησης.
Αρχικά θα αφαιρείται το νεκρό ξύλο και όλοι οι ασθενικοί βλαστοί. Στη συνέχεια θα απομακρύνονται τα
γηρασμένα κλαδιά, που δε θα έχουν καλή παραγωγή ανθέων. Τα κλαδιά αυτά είναι τραχιά και
σκουρόχρωμα, με γηρασμένο φλοιό και ίσως σημάδια αλλοίωσης. Επίσης θα αφαιρούνται τα κλαδιά που
αναπτύσσονται προς το εσωτερικό του φυτού.
Ο βαθμός αυστηρότητας του κλαδέματος της τριανταφυλλιάς εξαρτάται από τη ζωτικότητα του θάμνου. Νέα
κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από 2 cm υποδηλώνουν υγιές και σθεναρό φυτό, ενώ αντίθετα λεπτά κλαδιά
υποδηλώνουν ασθενικό φυτό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο ασθενική είναι η τριανταφυλλιά, τόσο πιο
αυστηρά κλαδεύεται.
Στα υγιή και δυνατά φυτά θα διατηρούνται έξι κλάδοι (βέργες), ενώ στα ασθενικά τρεις. Στη συνέχεια οι
κλάδοι που διατηρήθηκαν θα περικόπτονται στο 1/3 περίπου του μήκους τους (Σχήμα 6). Η πιο αυστηρή
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περικοπή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λιγότερων, αλλά μεγαλύτερων ανθέων. Πιο ελαφριά περικοπή
προκαλεί την παραγωγή περισσότερων, αλλά μικρότερων ανθέων και τη δημιουργία πιο ελκυστικού θάμνου.

Σχήμα 6 - Κλάδεμα θαμνώδους τριανταφυλλιάς
Όταν συγκομίζονται τα άνθη, ο μίσχος θα αφαιρείται μέχρι ακριβώς πάνω από ένα σύνθετο φύλλο με πέντε
φυλλάρια. Το φύλλο αυτό έχει ένα ισχυρό οφθαλμό, ο οποίος θα παράγει το επόμενο άνθος.
Οι αναρριχώμενες τριανταφυλλιές έχουν μακριούς κλάδους που δεν ανθίζουν, τα άνθη παράγονται σε
πλευρικούς κλάδους. Για το κλάδεμα μιας αναρριχώμενης τριανταφυλλιάς, που αναπτύσσεται σε καφασωτό
πρέπει αρχικά να ξεδεθούν οι βέργες από αυτό και να απλωθούν στο έδαφος. Στη συνέχεια θα αφαιρούνται
όλοι οι κλάδοι, εκτός από τους 3-5 πιο ισχυρούς (αραίωμα) και θα περικόπτονται οι πλευρικοί κλάδοι μέχρι
το ύψος των 2 ή 3 οφθαλμών. Οι μακριοί κλάδοι δεν θα περικόπτονται, αλλά θα δένονται ξανά στο
καφασωτό και θα καμπυλώνονται στην κορυφή τους (Σχήμα 7). Με τον τρόπο αυτό σταματά η κατακόρυφη
ανάπτυξή τους και ενισχύεται η δημιουργία πλευρικών, ανθοφόρων βλαστών.

Σχήμα 7 - Κλάδεμα αναρριχώμενης τριανταφυλλιάς.

4

Απαιτήσεις

Το κλάδεμα των θάμνων αποσκοπεί στο να δοθεί τελικά ένα σχήμα στο φυτό, το οποίο να είναι
χαρακτηριστικό του είδους και της ποικιλίας και να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξή του, ανάλογα
με τις επιδιωκόμενες χρήσεις και την βελτιστοποίηση της διάρκειας ευδοκίμησής του.
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Το κλάδεμα επίσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους χώρους των φυτεύσεων, καθώς
και την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων από χώρους,, διαδρόμους, πεζοδρόμια και οδούς, στων
οποίων την περίμετρο ή/και την επιφάνεια υπάρχει τεχνητή ή φυσική βλάστηση.
Επισημαίνονται εν προκειμένω οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για το κλάδεμα των θάμνων στις θέσεις που
διέρχονται διάδρομοι διακίνησης πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με προβλήματα όρασης και ηλικιωμένων. Στους
χώρους αυτούς πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση των πεζών χωρίς εμπόδια μου μπορούν να
τους θέσουν σε κίνδυνο, και ιδιαίτερα αυτούς που εμφανίζουν κάποιας μορφής αναπηρία, ηλικιωμένους,
μικρά παιδιά κλπ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1 Σχεδιασμός κλαδέματος/ Προγραμματισμός
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας. Το σχέδιο
φύτευσης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις
και τα είδη των φυτών και το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

4.2 Εποχή κλαδέματος
4.2.1 Αειθαλή φυτά
Οι περισσότεροι αειθαλείς φράκτες θα κλαδεύονται το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη. Δεύτερο κλάδεμα θα
γίνεται τον Ιούνιο. Τα υπόλοιπα κλαδέματα διατήρησης του σχήματος θα γίνονται όλες τις εποχές του έτους,
ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
4.2.2 Φυλλοβόλα (πλατύφυλλα) φυτά
Τα πλατύφυλλα θα κλαδεύονται νωρίς την άνοιξη, πριν από την αύξηση και αμέσως μετά από την άνθηση.
4.2.3 Φυτά με στενά φύλλα (κωνοφόρα)
Τα κωνοφόρα δεν επιδέχονται ισχυρό κλάδεμα. Χρειάζονται περιστασιακά ελαφρύ κλάδεμα, νωρίς την
άνοιξη ή ακριβώς πριν την έκπτυξη των νέων βελονών για τον έλεγχο του μεγέθους των φυτών.
4.2.4 Θάμνοι που ανθίζουν σε ξύλο προηγούμενης βλάστησης (πχ. Φορσύθια, Δεύτσια, Σπειραία
κλπ)
Συνιστάται να κλαδεύονται αμέσως (μία με δύο βδομάδες) μετά το τέλος της άνθησης, η οποία είναι κυρίως
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και αρχές Ιουνίου. Απαγορεύεται το κλάδεμα κατά την διάρκεια του ληθάργου,
γιατί μπορεί να αφαιρεθούν οι ανθοφόροι οφθαλμοί.
4.2.5 Θάμνοι που ανθίζουν σε ξύλο τρέχουσας βλάστησης (πχ. Βεϊγκέλα, Κέρρια κλπ)
Τα φυτά αυτά ανθοφορούν τέλη Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο. Γι’ αυτό, θα κλαδεύονται κατά την περίοδο
ληθάργου δηλ. στα τέλη του χειμώνα (Φεβρουάριος) ή ακριβώς πριν την έκπτυξη νέας βλάστησης δηλ. την
άνοιξη (Μάρτιος ή αρχές Απριλίου). Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανθοφορία. Το
φθινοπωρινό κλάδεμα δεν συνιστάται, γιατί μπορεί η νέα βλάστηση, που υποκινείται από αυτό, να μην έχει
αρκετό χρόνο σκληραγώγησης μέχρι το χειμώνα. Συχνά αυτοί οι μαλακοί ιστοί πεθαίνουν λόγων των
χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα και χρειάζεται να απομακρυνθούν την άνοιξη.

4.3 Συντήρηση εργαλείων
Για την συντήρηση των εργαλείων ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01.
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Τεχνική κλαδέματος

5.1 Απομάκρυνση αποξηραμένων τμημάτων
Απομακρύνονται οι αποξηραμένοι ή ανώριμοι και ασθενικοί βλαστοί, που εμφανίζονται στο κέντρο των
θάμνων και αποτελούν πιθανές εστίες μόλυνσης, καθώς και τα υπερώριμα ή νεκρά άνθη. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η ενδυνάμωση της βλαστικής ανάπτυξης, η βελτίωση της υγείας και η έκπτυξη νέων ανθέων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα ασθενή κλαδιά πρέπει να περικόπτονται μέχρι το υγιές ξύλο (κάτω από το σημείο προσβολής) και στη
συνέχεια να απομακρύνονται και να καίγονται ή να μεταφέρονται σε εγκεκριμένες θέσεις απόθεσης.
Οι μέθοδοι απομάκρυνσης ανθέων, διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και το αναπτυξιακό πρότυπο των
φυτών. Μπορεί να χρειαστεί να απομακρυνθεί ένα πλευρικό άνθος, οφθαλμός ή φύλλο. Επιθυμητό είναι κατά
τη διαδικασία απομάκρυνσης ενός υπερώριμου άνθους να κλαδεύεται και ο βλαστός του μέχρι το σημείο του
επόμενου πλευρικού οφθαλμού. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η τομή και δεν καταστρέφεται η
ελκυστικότητα του θάμνου. Η μοναδική περίπτωση που δεν απομακρύνονται τα υπερώριμα, μαραμένα άνθη
είναι όταν είναι επιθυμητή η διατήρηση του καρπού (καρπός διακοσμητικής αξίας).

5.2 Αραίωμα
Το αραίωμα (thinning) έγκειται στην απομάκρυνση ολόκληρων κλάδων από το σημείο ένωσής τους με τον
κεντρικό κλάδο ή από το έδαφος, για να διατηρηθεί μια φυσική μορφή του θάμνου ή μια μορφή που
δημιουργήθηκε από παλαιότερα κλαδέματα. Πραγματοποιείται την άνοιξη και κατά κανόνα αφαιρείται ένας
στους τρεις κλάδους (κανόνας του 1/3). Με το κλάδεμα αυτό δημιουργούνται δίαυλοι φωτός προς τις
εσωτερικές διακλαδώσεις του φυτού. Επίσης προωθείται η ενέργεια του θάμνου στους εναπομείναντες
κλάδους, οι οποίοι αυξάνονται περισσότερο. Κατά συνέπεια, ο θάμνος μακροπρόθεσμα θα αποκτήσει ένα
ανοικτό, φυσικό σχήμα (Σχήμα 8).

Σχήμα 8 - Αραίωμα (thinning)

5.3 Περικοπή κλάδων
Η περικοπή κλάδων (heading) έγκειται στην απομάκρυνση ενός μόνο τμήματος του κλάδου, και προκαλεί
την ανάπτυξη πολλών βλαστών στη θέση του παλιού (Σχήμα 9). Με το συγκεκριμένο τύπο κλαδέματος οι
οφθαλμοί, που βρίσκονται πλησιέστερα στην τομή, ωθούνται να βλαστήσουν.
Σταδιακά, ο θάμνος γίνεται πυκνότερος (καθώς έχει πιο πολλά κλαδιά). Η μεγάλη πυκνότητα αλλά και το
γεγονός ότι ο θάμνος γίνεται μικρότερος σε σχέση με ένα θάμνο που έχει υποστεί αραίωμα, συνδέει την
περικοπή κλάδων με τη δημιουργία αυστηρά καθορισμένων σχημάτων.
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Σχήμα 9 - Περικοπή κλάδων (heading)
Δεν πρέπει να κόβονται όλοι οι κλάδοι στο ίδιο ύψος, παρά μόνο στην περίπτωση που είναι επιθυμητό ένα
συγκεκριμένο σχήμα, γιατί ο θάμνος γίνεται επίπεδος στην κορυφή του (Σχήμα 10). Για το λόγο αυτό δεν θα
χρησιμοποιούνται ψαλίδια μπορντούρας, αλλά κάθε κλάδος κλαδεύεται ξεχωριστά με κλαδευτήρι χειρός.

Σχήμα 10 -

Η περικοπή κλάδων έγκειται στην αφαίρεση τμήματος κλάδου. (Α) Η περικοπή στο
ίδιο ύψος προκαλεί θάμνους με ισχνούς κλάδους και «βαριά» κορυφή. (Β) Η περικοπή
σε διαφορετικά ύψη προκαλεί μια πιο φυσική και γεμάτη εικόνα θάμνου.

Δύο ειδικοί τύποι της περικοπής κλάδων είναι το κορυφολόγημα (pinching) και η κουρά άκρων (shearing).
Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, απλώς εκτελούνται διαφορετικά.
5.3.1 Κορυφολόγημα
Το κορυφολόγημα (pinching) είναι ένα ελαφρύ κλάδεμα, κατά το οποίο αφαιρείται μόνο μικρή ποσότητα
φυτικού υλικού (Σχήμα 11). Συγκεκριμένα απομακρύνονται μόνον οι κορυφές και τα πρώτα φύλλα,
επιτρέποντας στους πλάγιους οφθαλμούς κοντά στην κορυφή να αναπτυχθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία δύο, τριών ή και τεσσάρων σημείων αύξησης, εκεί που υπήρχε μόνο ένα. Η εργασία γίνεται με τα
ακροδάχτυλα. Συνήθως πραγματοποιείται τέλη άνοιξης με αρχές καλοκαιριού.
Το κορυφολόγημα βοηθά στη βελτίωση του προτύπου ανάπτυξης ενός φυτού. Χρησιμοποιείται συνήθως για
τη δημιουργία ενός χαμηλού και πυκνού φυτού ή για να επανακατευθύνει την ενέργεια ενός φυτού καθώς
αυτό μεγαλώνει. Επίσης χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει την περίοδο άνθησης.
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Σε θάμνους όπως το πουρνάρι εφαρμόζεται το μονοκορφολόγημα ,το οποίο αποσκοπεί στην αναγωγή του
πρεμνοφυούς θάμνου σε δενδρώδη μορφή. Γι' αυτό τον σκοπό, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες ή και
νωρίς την άνοιξη πριν την ανάπτυξη των νέων βλαστών, κλαδεύονται οι αδύνατοι κλάδοι και οι βλαστοί
περιμετρικά του φυτού και αφήνονται οι 1-2 πιο ισχυρούς βλαστούς στο κέντρο. Με αυτό τον τρόπο
επιβοηθείται η ανάπτυξη του κεντρικού κορμού ή κορμών για την μετατροπή του θάμνου σε δενδρώδη
μορφή.
5.3.2 Κουρά άκρων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Με την κουρά άκρων (shearing) αφαιρείται μόνον η νέα βλάστηση. Η διαφορά με το κορυφολόγημα έγκειται
στο ότι η εργασία αυτή επιτελείται με ψαλίδια μπορντούρας και αφαιρείται το σύνολο της νέας βλάστησης
(Σχήμα 11). Το φυτό ανταποκρίνεται αυξάνοντας τον αριθμό των νεαρών βλαστών. Ο συγκεκριμένος τύπος
κλαδέματος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φρακτών και φυτών με συγκεκριμένα τυπικά σχήματα
(topiary).

Κορυφολόγημα

Κουρά άκρων

Σχήμα 11 - Ειδικοί τύποι περικοπής κλάδων.

5.4 Τομές κλαδέματος
Οι τομές κλαδέματος θα γίνονται πάνω από οφθαλμό ή από φύλλο, σε απόσταση περίπου 1 m και με γωνία
ο
45 . Οι οφθαλμοί πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα έξω, ώστε ο νέος βλαστός να αναπτυχθεί προς τα
έξω και για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φυτού. Στην περίπτωση φυτών που
είναι «κενά» στο εσωτερικό, μπορεί το κλάδεμα να γίνει πάνω από οφθαλμούς που κατευθύνονται προς τα
μέσα, ώστε να κατευθυνθεί προς τα εκεί η βλάστηση και να γεμίσει ο χώρος.
Για να γίνει σωστά μία τομή, θα σταθεροποιείται το κλαδί ακριβώς κάτω από το σημείο τομής και η λεπίδα
κοπής θα τοποθετείται κάτω από τον κλάδο που θα απομακρυνθεί, με ανοδική κλίση και υπό γωνία. Η
κατεύθυνση της τομής εξαρτάται από την κατεύθυνση, την οποία επιθυμείται να έχει ο νέο-εκπτυσσόμενος
βλαστός. Δεν πρέπει να αφεθεί τακούνι (τμήμα βλαστού χωρίς οφθαλμό) γιατί έχει αντιαισθητικό αποτέλεσμα
αλλά και αποτελεί πιθανή είσοδο παθογόνων (Εικόνα 3.5). Επίσης, οι τομές δεν πρέπει να είναι σε εμφανές
σημείο αλλά να καλύπτονται κατά το δυνατόν από το εναπομένον φύλλωμα.
Το κλάδεμα των κωνοφόρων επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση ενός τμήματος του ακραίου οφθαλμού
(Σχήμα 12).
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Α. Πλατύφυλλα φυτά

Β. Κωνοφόρα

Σχήμα 12 - Τομές κλαδέματος

6

Ποιοτική αξιολόγηση κλαδέματος

Τα κριτήρια αποδοχής της εργασίας κλαδέματος είναι τα ακόλουθα:
 Καταλληλότητα εποχής κλαδέματος.
 Χαρακτηριστικό του είδους σχήμα του θάμνου.
 Έλεγχος σπασμένων κλάδων.
 Θέση και καθαρότητα τομών.
Ο έλεγχος για την παραλαβή των εργασιών κλαδέματος των θάμνων πρέπει να διενεργείται σε σύντομο
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή τους. Ενδεχόμενη καθυστέρηση καθιστά ανέφικτη την αξιολόγηση
των εκτελεσθεισών εργασιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φυτά που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κλαδέματος μεμονωμένων θάμνων επιμετρώνται σε τεμάχια και διακρίνονται ως εξής:
 Κλάδεμα παλαιών αναπτυγμένων θάμνων για την ανανέωση κόμης
 Κλάδεμα παλαιών αναπτυγμένων θάμνων για την διαμόρφωση κόμης
 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας
Στην περίπτωση φυτοφραχτών και θάμνων μπορντούρας η επιμέτρηση σε τεμάχια είναι δυσχερής έως
ανέφικτη και θα γίνεται ανά τρέχον, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου
Στις ως άνω επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται:
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Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δεν περιλαμβάνεται η τυχόν απαιτούμενη επεξεργασία των προϊόντων του κλαδέματος σε αδειοδοτημένη
μονάδα επεξεργασίας φυτικών υπολειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Για ενδεικτικές αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία, βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-10-06-04-01
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)
Soil piles using jet grouting

Κλάση τιμολόγησης: 11
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-11-03-04-00:2017.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
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Εισαγωγή
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Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εκτέλεση, στον έλεγχο και
στην καταγραφή όλων των αναγκαίων παραμέτρων των επιμέρους φάσεων των εργασιών κατασκευής
εδαφοπασσάλων με ενεμάτωση υψηλής πίεσης ( jet grouting), περιλαμβάνοντας όλα τα συνήθη συστήματα
και τις τεχνικές που εφαρμόζονται.
Η κατασκευή των εδαφοπασσάλων μπορεί να έχει ως σκοπό :
1) Τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και της ακαμψίας των γεωϋλικών με σκοπό την ασφαλή
ανάληψη φορτίων και τον περιορισμό του μεγέθους των αναμενόμενων παραμορφώσεων (π.χ.
θεμελίωση ανωδομής, σχήμα 1 και υποθεμελίωση ανωδομής, σχήμα 2).
2) Την απομείωση του κινδύνου ρευστοποίησης ενός χαλαρού εδαφικού σχηματισμού.
3) Τον περιορισμό της ροής ύδατος ή άλλου υγρού, εντός ενός σχετικά διαπερατού σχηματισμού και
γενικότερα την επίτευξη στεγάνωσης.
4) Συνδυασμό όλων των παραπάνω περιπτώσεων.

Σχήμα 1 - Θεμελίωση ανωδομής
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Σχήμα 2 - Υποθεμελίωση ανωδομής
Η παρούσα Προδιαγραφή δεν περιλαμβάνει τις εργασίες απλών ενέσεων σε μαλακούς εδαφικούς ή
βραχώδεις σχηματισμούς που καλύπτονται από την αντίστοιχη προδιαγραφή τσιμεντενέσεων.
Για τυχόν θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα Προδιαγραφή, γίνεται ιδιαίτερη παραπομπή στο
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12716

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα, όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 12716

Κατασκευές ειδικών γεωτεχνικών έργων - Ενέματα τσιμέντου -- Execution of
special geotechnical works - Jet grouting

ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά
τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που
ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως
νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete - Specification for
sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered
from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ EN 1997-1

Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες -- Eurocode
7: Geotechnical design - Part 1: General rules.

ΕΛΟΤ EN 1997-2

Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 2: Εδαφικές έρευνες και δοκιμές
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
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ΕΛΟΤ ΕΝ 934-1

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 1 : Κοινές απαιτήσεις
-- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα
ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση,
σήμανση και επισήμανση -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4:
Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης -- Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions

ΕΛΟΤ EN 10210-1

Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους
και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης -- Hot finished
structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical
delivery conditions

ΕΛΟΤ ΤΠ 01-02-01-00

Xαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -- Steel reinforcement for concrete.

ΕΛΟΤ ΤΠ 12-07-01-00

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ -Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1
Τεχνολογία ενεμάτωσης υψηλής πίεσης ( jet grouting)
Μέθοδος κατασκευής εδαφοπασσάλων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) καταστροφή της
υπάρχουσας δομής του εδαφικού υλικού ή του μαλακού βράχου με τη χρήση περιστροφικά εκτοξευόμενης
με πολύ υψηλή ταχύτητα δέσμης ενέματος (ή υγρού εν γένει) και (β) εκ νέου ανάμιξη και μερική
αντικατάσταση του εν λόγω εδαφικού υλικού ή του μαλακού βράχου με συνδετικό υλικό. Το ένεμα (ή υγρό)
το οποίο χρησιμοποιείται για την αποδόμηση του γεωϋλικού είναι δυνατόν να αποτελεί και το απαραίτητο
συνδετικό υλικό, για την μόρφωση των αποκαλούμενων εδαφοπασσάλων. Στην περίπτωση αυτή η
διαδικασία γίνεται σε ένα στάδιο.
3.2
Εδαφοπάσσαλος
Όγκος γεωϋλικού, τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν βελτιωθεί με εφαρμογή της μεθόδου της
κατευθυνόμενης εισπίεσης ενέματος μέσα από τα τοιχώματα διανοιχθείσης γι’ αυτό τον σκοπό γεώτρησης.
Οι απλούστεροι τύποι εδαφοπασσάλων είναι: (α) εδαφοκολώνες κυλινδρικού σχήματος (σχήμα 3α) και (β)
επίπεδα φατνώματα (σχήμα 3β).
3.3
Κατασκευή από εδαφοπασσάλους
Περιλαμβάνει συνδυασμό αλληλοτεμνόμενων εδαφοπασσάλων με σκοπό τη δημιουργία: (α) συνεχούς
διαφραγματικού τοίχου (σχήμα 4α), (β) οριζόντιας πλάκας έδρασης (σχήμα 4β), (γ) ενισχυμένου τόξου
προπορείας σηράγγων (σχήμα 4γ).
3.4
Απλό ή μονό σύστημα
Σύστημα κατασκευής εδαφοπασσάλων με διοχέτευση εντός του γεωϋλικού ενέματος υπό πίεση,
αποσκοπώντας στην αποδόμηση και στην εκ νέου επανασυγκόλληση του εν λόγω γεωϋλικού (σχήμα 5α).
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3.5
Διπλό σύστημα με αέρα
Σύστημα κατασκευής εδαφοπασσάλων με διοχέτευση εντός του γεωϋλικού ενέματος υπό πίεση,
περιβαλλόμενο από δέσμη πεπιεσμένου αέρα, αποσκοπώντας στην αποδόμηση και εκ νέου
επανασυγκόλληση μέρους του εν λόγω γεωϋλικού (σχήμα 5β). Η χρήση της δέσμης πεπιεσμένου αέρα
αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου, καθώς τελικώς είναι δυνατή η κατασκευή
εδαφοπασσάλων μεγαλύτερης διαμέτρου, σε σύγκριση με το απλό σύστημα.
3.6
Διπλό σύστημα με νερό
Σύστημα κατασκευής εδαφοπασσάλων με διοχέτευση εντός του γεωϋλικού νερού υπό πίεση, με σκοπό την
αποδόμηση του εν λόγω γεωϋλικού (αρχικά) και με ταυτόχρονη εισπίεση ενέματος από διαφορετικό
ακροφύσιο ως συνδετικού υλικού (σχήμα 5γ). Το εισπιεζόμενο ένεμα αντικαθιστά αφ’ ενός μέρος του
εδαφικού υλικού και αφ’ ετέρου πληρώνει τα τυχόν δημιουργούμενα ή και τα τυχόν προϋπάρχοντα κενά. Η
χρήση του νερού αντί του ενέματος για την αποδόμηση του εδαφικού υλικού, έχει σαν αποτέλεσμα την
αυξημένη διείσδυση, λόγω του μικρότερου ιξώδους και τελικά είναι δυνατή η κατασκευή εδαφοπασσάλων
μεγαλύτερης διαμέτρου σε σύγκριση με το απλό σύστημα.
3.7
Τριπλό σύστημα
Σύστημα κατασκευής εδαφοπασσάλων με διοχέτευση εντός του γεωϋλικού νερού υπό πίεση, περιβαλλόμενο
από δέσμη πεπιεσμένου αέρα, με σκοπό την πλέον αποτελεσματική αποδόμηση του εν λόγω γεωϋλικού
(αρχικά) και με ταυτόχρονη εισπίεση ενέματος από διαφορετικό ακροφύσιο ως συνδετικού υλικού (σχήμα
5δ). Το εισπιεζόμενο ένεμα αντικαθιστά αφ’ ενός μέρος του εδαφικού υλικού και αφ’ ετέρου πληρώνει τα
τυχόν δημιουργούμενα ή και τα τυχόν προϋπάρχοντα κενά. Η συνδυασμένη χρήση νερού, αέρα και ενέματος
αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου, καθώς τελικώς είναι δυνατή η κατασκευή
εδαφοπασσάλων μεγαλύτερης διαμέτρου, σε σύγκριση με το διπλό σύστημα.
3.8
Διατρητική στήλη
Αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένα συνενωμένα στελέχη με εσωτερικό μονό, διπλό ή τριπλό σωλήνα για
τη μεταφορά ενέματος, αέρα και νερού (αναλόγως του εφαρμοζόμενου συστήματος) από τον ειδικό
τροφοδότη των προαναφερθέντων υλικών στον ειδικό φορέα με τα ακροφύσια και τις βαλβίδες.
3.9
Παράμετροι τεχνολογίας ενεμάτωσης υψηλής πίεσης
Ως παράμετροι της τεχνολογίας κατευθυνόμενης υπό πίεση δέσμης ενέματος ορίζονται: (α) οι πιέσεις
ενέματος, νερού, αέρα (αναλόγως του εφαρμοζομένου συστήματος), (β) οι παροχές ενέματος, νερού, αέρα
(αναλόγως του εφαρμοζομένου συστήματος), (γ) η σύνθεση του ενέματος, (δ) η ταχύτητα περιστροφής της
διατρητικής στήλης και (ε) η ταχύτητα ανάσυρσης ή εισαγωγής της διατρητικής στήλης.
3.10
Πρότμηση
Η μέθοδος σύμφωνα με την οποία η διαδικασία κατασκευής εδαφοπασσάλων διευκολύνεται με την
προκαταρκτική εφαρμογή της αρχικής φάσης αποδόμησης του γεωϋλικού με εισπίεση κυρίως νερού ή και
άλλου υγρού. Ισοδύναμος είναι και ο όρος «προεισπίεση» (prejetting).
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Σχήμα 3 - Παραδείγματα εδαφοπασσάλων

Σχήμα 4α - Παραδείγματα συνεχών διαφραγματικών τοίχων
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Σχήμα 4β, 4γ - Παραδείγματα κατασκευών με εδαφοπασσάλους.

Σχήμα 5α - Απλό ή μονό σύστημα

Σχήμα 5β - Διπλό σύστημα με αέρα
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Σχήμα 5γ - Διπλό σύστημα με νερό

Σχήμα 5δ - Τριπλό σύστημα

4
4.1

Απαιτήσεις
Ειδικές απαιτήσεις πριν και κατά την εφαρμογή της μεθόδου κατασκευής των
εδαφοπασσάλων

Οι ειδικές απαιτήσεις πριν την κατασκευή των εδαφοπασσάλων περιλαμβάνουν:
1) Επαρκή στοιχεία εκ της γεωτεχνικής διερεύνησης των απαντώμενων σχηματισμών στην περιοχή
κατασκευής των εδαφοπασσάλων (δες παράγραφο 4.2 της παρούσης Προδιαγραφής).
Επισημαίνεται, ότι η απαιτούμενη γεωτεχνική έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή
των γεωτεχνικών στρώσεων συμπεριλαμβανομένων και των τιμών των απαραίτητων γεωτεχνικών
παραμέτρων σε όλη την έκταση της ζώνης εφαρμογής της τεχνολογίας κατασκευής των
εδαφοπασσάλων. Όπου δε κρίνεται απαραίτητο,
πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις
επικρατούσες υδρογεωλογικές συνθήκες, στα υπάρχοντα γειτονικά κτίρια και άλλες κατασκευές (π.χ
δίκτυα κοινής ωφέλειας κλπ), στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ειδικά για την απομάκρυνση, αρχικά,
και για την απόθεση, στη συνέχεια, των εξερχόμενων υλικών), αλλά και στα αποδεκτά όρια των

11
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πιθανών μετακινήσεων των κατασκευών, τα οποία εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να επηρεασθούν απ’
όλη τη διαδικασία κατασκευής των εδαφοπασσάλων.
2) Τις δραστηριότητες του Πίνακα 1 που ακολουθεί, οι οποίες συνδυάζονται άμεσα με τη μελέτη και την
κατασκευή των εδαφοπασσάλων. Επισημαίνεται ότι η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι εν λόγω
δραστηριότητες στον Πίνακα 1 δεν αντιπροσωπεύει αναγκαστικά και τη χρονική αλληλουχία τους.
Πίνακας 1 - Προτεινόμενος κατάλογος δραστηριοτήτων για τη μελέτη και κατασκευή των
εδαφοπασσάλων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α/Α

12

Δραστηριότητα

1

Διάθεση των στοιχείων της γεωτεχνικής διερεύνησης.

2

Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου της κατασκευής εδαφοπασσάλων.
Προκαταρκτικές δοκιμαστικές εφαρμογές της μεθόδου (εάν απαιτούνται). Αναζήτηση
προδιαγραφών.

3

Απόκτηση όλων των αναγκαίων νομικών εξουσιοδοτήσεων από τις Αρχές και από
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4

Σχεδιασμός και Μελέτη των εδαφοπασσάλων. Αποσαφήνιση της κατηγορίας του
έργου.

5

Προσδιορισμός όλων των καθοριστικών προσωρινών φάσεων κατασκευής.

6

Αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής διερεύνησης σε συνδυασμό με τις
παραδοχές σχεδιασμού.

7

Αξιολόγηση της δυνατότητας κατασκευαστικής υλοποίησης όλων των προβλεπομένων
στη Μελέτη.

8

Εκτέλεση των προκαταρκτικών δοκιμαστικών εφαρμογών (εάν απαιτείται) και των επί
τόπου ή/και των εργαστηριακών δοκιμών.

9

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμαστικών εφαρμογών και
δοκιμών

10

Αξιολόγηση
και
επιλογή
του
καταλληλότερου
συστήματος
κατασκευής
εδαφοπασσάλων και καθορισμός των διαδικασιών για την εφαρμογή του.

11

Καθορισμός της διάταξης και της γεωμετρίας των στοιχειωδών εδαφοπασσάλων.

12

Οδηγίες για την μεθοδολογία κατασκευής και καθορισμός της χρονικής αλληλουχίας
των εργασιών κατασκευής.

13

Οδηγίες επί κρισίμων θεμάτων του σχεδιασμού, στα οποία απαιτείται να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατασκευή.

14

Προδιαγραφές εκτέλεσης των αναγκαίων οργανομετρήσεων για την πιθανή επίδραση
των εργασιών στις γειτονικές κατασκευές (δηλ. είδος, ακρίβεια και συχνότητα
μετρήσεων) και ερμηνείας των σχετικών καταγραφών.

15

Καθορισμός των ορίων ανοχής των επιδράσεων της κατασκευής των εδαφοπασσάλων
επί των γειτονικών κατασκευών.

16

Εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των εδαφοπασσάλων με παράλληλη καταγραφή
των διαφόρων παραμέτρων (δηλ. των πιέσεων ενέματος, νερού, αέρα (αναλόγως του
εφαρμοζομένου συστήματος), των παροχών ενέματος, νερού, αέρα, (γ) της σύνθεσης
του ενέματος, (δ) της ταχύτητας περιστροφή της διατρητικής στήλης και (ε) της
ταχύτητας ανάσυρσης ή εισαγωγής της διατρητικής στήλης.

17

Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής των εδαφοπασσάλων και καθορισμός των
απαιτήσεων ποιοτικού ελέγχου.

18

Καταγραφή των επιδράσεων των εργασιών κατασκευής των εδαφοπασσάλων επί των
γειτονικών κατασκευών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

19

Ποιοτικός έλεγχος των κατασκευασθέντων εδαφοπασσάλων.
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Γεωτεχνική διερεύνηση

Η κατασκευή εδαφοπασσάλων με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης υπό πίεση δέσμης ενέματος προσδίδει
βελτιωμένα χαρακτηριστικά αντοχής και παραμορφωσιμότητας στις εδαφικές ενότητες εντός των οποίων
κατασκευάζονται και συνεπώς, ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να βασίζεται απαραιτήτως στα διερευνηθέντα
(με τον απαραίτητο βαθμό ακρίβειας) γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ενοτήτων.
Οι αναγκαίες γεωτεχνικές έρευνες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις συστάσεις του
ΕΛΟΤ EN 1997-1 και του ΕΛΟΤ EN 1997-2.
Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες γεωτεχνικές συνθήκες:
1) Μέσης συνεκτικότητας ή στιφρές αργιλικές στρώσεις ή φακοειδείς ενστρώσεις.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2) Υψηλό ποσοστό οργανικών ουσιών.
3) Διογκούμενα εδάφη.
4) Φυσικά συγκολλημένες εδαφικές στρώσεις ή φακοειδείς ενστρώσεις.
5) Συστηματική στάθμη υπογείου υδροφόρου ορίζοντα (ενός ή περισσοτέρων).
6) Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεμάμενου υδροφόρου ορίζοντα.
7) Υψηλές υδραυλικές κλίσεις σε περιπτώσεις υπόγειας ροής.
8) Σχετική πυκνότητα κοκκωδών στρώσεων.
9) Εγκοιλα μεγάλων διαστάσεων η επικρατούσες συνθήκες μεγάλης διαπερατότητας.
10) Χημικά απόβλητα.
11) Παρουσία διαβρωτικού εδάφους ή υπόγειου ορίζοντα.
12) Παρουσία λίθων ή/και ογκόλιθων.
Είναι προφανές ότι τα παραπάνω αποτελούν την ιδανική περίπτωση γεωτεχνικής διερεύνησης. Στην πράξη,
τα στοιχεία αυτά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, είτε γιατί η γεωτεχνική έρευνα ήταν περιορισμένης έκτασης,
είτε λόγω αντικειμενικών σοβαρών δυσκολιών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προβλέπεται στη μελέτη με
ποια κριτήρια τα στοιχεία αυτά κρίνονται επαρκή ή με ποιους αντισταθμιστικούς ελέγχους μπορούν να
καλύπτονται τυχόν ελλείψεις στοιχείων. Μπορεί επίσης να προβλέπεται η περίπτωση διεξαγωγής
συμπληρωματικής γεωτεχνικής διερεύνησης, εάν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψουν μη αναμενόμενες
συνθήκες.

4.3

Ενσωματωμένα υλικά και κριτήρια αποδοχής τους

Τα υλικά τα οποία ενσωματώνονται στους εδαφοπασσάλους πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα
ευρωπαϊκά πρότυπα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά και είναι τα εξής:
1) Νερό. Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ενέματος πρέπει να συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.
2) Τσιμέντο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τύποι του τσιμέντου ανάλογα με την περίπτωση,
(απαίτηση σε αντοχή, σε στεγανότητα κλπ). Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται πρέπει να συμφωνεί
γενικά με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και να είναι απαλλαγμένο από σβώλους ή ξένες ύλες
που είναι δυνατόν να φράξουν τα ακροφύσια εισπίεσης. Ο λόγος του βάρους νερού προς τσιμέντο
των ενεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εδαφοπασσάλων θα πρέπει να
κυμαίνεται από 0,5 έως 1,5. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά
(τσιμέντο SR), είτε λόγω ύπαρξης θειικών στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, ή όταν επιδιώκεται ή
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προδιαγράφεται ο περιορισμός της θερμότητας ενυδάτωσης, αυτό πρέπει να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1. Συνιστάται η χρήση τσιμέντου CEM IV-SR σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
EN 197-1. Ο εκάστοτε χρησιμοποιούμενος τύπος τσιμέντου πρέπει να προσδιορίζεται από τη
μελέτη σύνθεσης ενέματος βάσει αιτιολογημένης πρότασης και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό
σταθερότητας και επαλήθευσης της επίδοσης από κοινοποιημένο φορέα, δήλωση επιδόσεων και
σήμανση CE.
3) Άλλα υλικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει αυξημένη υπόγεια ροή, είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί μπεντονίτης υπό μορφή αιωρήματος (νερού-μπεντονίτη), ενεργοποιημένου ή μη
στο ένεμα τσιμέντου-νερού. Ο μπεντονίτης για χρήση στα ενέματα τσιμεμεντενέσεων πρέπει να
συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Δοκιμών, που εκτελέσθηκαν από κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [5]). Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
αναφέρει τον τύπο, την περιεκτικότητα σε φυσική υγρασία και το όριο υδαρότητας του μπεντονίτη,
και υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. Το όριο υδαρότητας του μπεντονίτη πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από τριακόσια πενήντα (350) τοις εκατό για ένα μέσο όρο τριών (3) δοκιμών. Ο
μπεντονίτης που προσκομίζεται στο εργοτάξιο και πριν να αναμιχθεί με νερό πρέπει να είναι
σύμφωνος με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13500. Επίσης, είναι δυνατόν να προστεθούν στο ένεμα τσιμέντουνερού άλλα υλικά, όπως ρευστοποιητές, πλαστικοποιητές κλπ., ανάλογα με τις απαιτήσεις του
έργου, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ EN 934-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 .
4) Οπλισμός. Εάν ενσωματωθεί οπλισμός από σίδηρο ή άλλο υλικό όπως π.χ. ράβδοι από ίνες υάλου,
πρέπει τα υλικά αυτά να πληρούν γενικά τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι σιδηροί οπλισμοί των
πασσάλων πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις προβλέψεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0201-00, και των Προτύπων ΕΛΟΤ EN 10210-1 και ΕΛΟΤ EN 10025-1. Η ποιότητα των σιδηρών
οπλισμών είναι αυτή που καθορίζεται στη Μελέτη, η δε επιλογή της πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη
δυνατότητα κατασκευής. Οι σιδηροί οπλισμοί των πασσάλων πρέπει να είναι της κατηγορίας
χάλυβος, διαμέτρων, διαστάσεων και μορφής όπως ορίζεται στη Μελέτη.
Γενικά, ο εκάστοτε χρησιμοποιούμενος τύπος τσιμέντου, τα πρόσμικτα ενεμάτων, ο χάλυβας θερμής έλασης
και οι κοίλες διατομές χαλύβων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να φέρουν σήμανση CE και
συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις ουσιωδών
χαρακτηριστικών για την ορθή αντιμετώπιση των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε έργου.

5
5.1

Μέθοδος κατασκευής
Γενικά

Η κατασκευή εδαφοπασσάλων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία δεδομένου ότι η εφαρμοζόμενη
υψηλή πίεση ενέματος μετατρέπεται στην έξοδο του ακροφυσίου σε κινητική ενέργεια με υψηλές ταχύτητες,
με σκοπό την καταστροφή της δομής του περιβάλλοντος γεωϋλικού και όχι την εφαρμογή υψηλής πίεσης σε
αυτό.
Οι φάσεις κατασκευής των εδαφοπασσάλων (σχήμα 3α) περιλαμβάνουν:
1) Τη διάτρηση οπής έως το επιθυμητό βάθος κατασκευής των.
2) Την παραγωγή τσιμεντενέματος.
3) Την εισπίεση τσιμεντενέματος από τα στελέχη με ταυτόχρονη ανάσυρση και περιστροφή τους υπό
συνθήκες προκαθορισμένης γωνιακής ταχύτητας (ταχύτητα περιστροφής των στελεχών) και
ταχύτητας ανάσυρσης, καθώς και με προκαθορισμένες πιέσεις και παροχές ενέματος, νερού και
αέρα (αναλόγως του εφαρμοζόμενου συστήματος).
Ειδικότερα κατά την κατασκευή των επιπέδων φατνωμάτων (σχήμα 3β) οι φάσεις είναι οι ίδιες, όπως και για
την κατασκευή των εδαφοπασσάλων, με τη διαφοροποίηση ότι κατά τη διαδικασία της εισπίεσης του
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ενέματος γίνεται ανάσυρση χωρίς περιστροφή των στελεχών. Εναλλακτικώς είναι δυνατή η περιστροφή των
στελεχών σε περιορισμένο εύρος γωνιών.
Επισημαίνεται, ότι εναλλακτικές τεχνικές κατασκευής των εδαφοπασσάλων, όπως η προ-εισπιέση
(prejetting), είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξαιτίας των επικρατούντων
γεωτεχνικών συνθηκών (στιφρά εδάφη) ή και για την επίτευξη βελτιωμένου αποτελέσματος.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλεται η μεθοδολογία κατασκευής των
εδαφοπασσάλων (δες δραστηριότητα 12 του Πίνακα 1), η οποία να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1) Αναγνώριση και σκοπός των
χαρακτηριστικών του γεωϋλικού.

εργασιών

κατασκευής

εδαφοπασσάλων.

Περιγραφή

των

2) Σύστημα που θα εφαρμοστεί. Η επιλογή του συστήματος κατασκευής των εδαφοπασσάλων
εξαρτάται από τις γεωτεχνικές συνθήκες, την απαιτούμενη αντοχή του εδαφοπασσάλου και το
μέγεθος της επιθυμητής μέσης διαμέτρου του.
3) Παραμέτρους πίεσης, παροχής του ενέματος, ταχύτητα ανάσυρσης και περιστροφής των
στελεχών. Στο παράρτημα Α δίδονται πληροφοριακά στοιχεία αυτών των παραμέτρων για τα
διάφορα συστήματα κατασκευής των εδαφοπασσάλων.
4) Μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή μη αποδεκτών καθιζήσεων ή ανυψώσεων, ειδικότερα σε
περιπτώσεις παρουσίας γειτονικών κτιρίων.
5) Σχηματική εγκατάσταση του εξοπλισμού και σχέδιο διαχείρισης των άχρηστων υλικών που
παράγονται κατά την διαδικασία κατασκευής.
6) Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.
7) Μέτρα απαραίτητα για την εξασφάλιση της κατακορυφότητας της οπής.
8) Διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται στις διακοπές των εργασιών κατασκευής των
εδαφοπασσάλων.
9) Κατασκευαστικά σχέδια και τεχνικές εκθέσεις.

5.2

Δοκιμαστικό πεδίο

Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη συγκρίσιμη εμπειρία ως προς την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας
κατασκευής του εδαφοπασσάλου, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες, θα πρέπει πριν
από τη συστηματική έναρξη των εργασιών να εκτελείται ένα προκαταρκτικό δοκιμαστικό πεδίο. Σκοπός του
δοκιμαστικού πεδίου είναι να γίνει η κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων για όλες τις περιπτώσεις
διαφορετικών εδαφικών στρώσεων και να εξακριβωθεί εάν τα αποτελέσματα επαληθεύουν τις απαιτήσεις της
μελέτης. Ο αριθμός των δοκιμαστικών πασσάλων δεν μπορεί να είναι καθορισμένος εκ των προτέρων γιατί
εξαρτάται από τον βαθμό ομοιομορφίας του εδάφους, από την σπουδαιότητα και τον σκοπό του έργου και τις
συνθήκες του έργου (διαθέσιμος χώρος, δυνατότητα εκσκαφής, φυσικά ή τεχνητά εμπόδια κλπ).
Μετά την κατασκευή των δοκιμαστικών εδαφοπασσάλων και όπου είναι δυνατόν, γίνεται εκσκαφή του χώρου
με ιδιαίτερη προσοχή. Πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος και μετρήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
των αποκαλυπτόμενων εδαφοπασσάλων και λαμβάνονται δείγματα για τον προσδιορισμό του μέτρου
ελαστικότητας και της αντοχής τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκσκαφή και ο οπτικός έλεγχος
της γεωμετρίας των εδαφοπασσάλων, ο έλεγχος γίνεται έμμεσα με την βοήθεια δειγματοληπτικών
γεωτρήσεων ή άλλων δοκιμών.
Το βάθος των δοκιμαστικών πασσάλων θα πρέπει να καλύπτει τις χαρακτηριστικές γεωτεχνικές στρώσεις και
εάν είναι δυνατόν είναι ανάλογο με το προβλεπόμενο από την μελέτη.
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Είναι γενικά αποδεκτό, ότι για παρόμοιες γεωτεχνικές συνθήκες οι ίδιες επιβαλλόμενες τιμές των
παραμέτρων έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την κατασκευή εδαφοπασσάλου με τις ίδιες διαστάσεις και
μηχανικές ιδιότητες. Επομένως, όπου υπάρχει συγκρίσιμη εμπειρία και πειραματικά δεδομένα, σχετικά με τις
γεωτεχνικές συνθήκες και το εφαρμοζόμενο σύστημα κατασκευής εδαφοπασσάλου, είναι δυνατόν να μην
απαιτείται δοκιμαστικό πεδίο και απλώς να απαιτείται συνεχής καταγραφή των τιμών των παραμέτρων.

5.3

Εξοπλισμός

Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής εδαφοπασσάλων είναι απαραίτητος ο παρακάτω εξοπλισμός :
1) Σιλό τσιμέντου συνδεδεμένο μέσω κοχλία με αυτόματη διάταξη ζύγισης των ποσοτήτων τσιμέντου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

2) Συγκρότημα παραγωγής ενέματος με δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 8 m3/h, που
περιλαμβάνει αναμικτήρα βιαίας ανάμιξης και αναδευτήρα.
3) Εμβολοφόρος αντλία υψηλής πίεσης ( τουλάχιστον 300 bars) και υψηλής παροχής 50-450 lit/min.
4) Σε περίπτωση διπλού συστήματος με νερό ή τριπλού απαιτείται και δεύτερη αντλία παροχής 50-200
lit/min και δυνατότητα ανάπτυξης πίεσης μεγαλύτερης από 20 bars.
5) Αεροσυμπιεστής για την περίπτωση διπλού συστήματος με αέρα ή τριπλού.
6) Διατρητικό μηχάνημα.
7) Διατρητική στήλη με στελέχη ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να έχουν αντοχή στις εφαρμοζόμενες
μεγάλες πιέσεις. Η κεφαλή της διατρητικής στήλης φέρει ένα ειδικό τροφοδότη ανάλογο του
συστήματος, που πρόκειται να εφαρμοστεί. Στο κάτω άκρο η διατρητική στήλη καταλήγει στον ειδικό
φορέα με τα ακροφύσια και τις ειδικές βαλβίδες.
8) Στο απλό σύστημα απαιτείται απλά ένα κεντρικό δίκτυο που μεταφέρει το μίγμα τσιμεντενέματος δια
μέσω του τροφοδότη και των στελεχών με υψηλή πίεση στο κάτω άκρο με τον ειδικό φορέα των
ακροφυσίων. Στο διπλό σύστημα απαιτούνται δύο δίκτυα μεταφοράς δύο ρευστών (τσιμεντενέματος
και αέρα ή τσιμεντενέματος και νερού), στο κάτω άκρο του ειδικού φορέα. Στο τριπλό σύστημα
απαιτούνται τρία δίκτυα αντίστοιχα για την μεταφορά νερού, αέρα και τσιμεντενέματος.
9) Ο ειδικός φορέας στο κάτω άκρο της διατρητικής στήλης περιέχει :
α.

Στη περίπτωση του απλού συστήματος, ένα ή περισσότερα ακροφύσια για την εκτόξευση
του τσιμεντενέματος. Τα ακροφύσια διατάσσονται είτε στην ίδια στάθμη είτε σε διαφορετικές
υπό σταθερή περιμετρικά γωνία .

β.

Στην περίπτωση του διπλού συστήματος με αέρα, ένα ή περισσότερα διπλά ακροφύσια που
επιτρέπουν την σύγχρονη εκτόξευση τσιμεντενέματος και αέρα όπου σε κάθε περίπτωση το
ακροφύσιο του αέρα περιβάλλει το αντίστοιχο ακροφύσιο του τσιμεντενέματος.

γ.

Στην περίπτωση του διπλού συστήματος με νερό, ένα ή περισσότερα ακροφύσια νερού και
ένα ή περισσότερα ακροφύσια τσιμεντενέματος σε διαφορετική κατώτερη στάθμη.

δ.

Στην περίπτωση του τριπλού συστήματος, ένα ή περισσότερα διπλά ακροφύσια για την
σύγχρονη εκτόξευση νερού-αέρα και ένα ή περισσότερα ακροφύσια για την εισπίεση
τσιμεντενέματος σε διαφορετική κατώτερη στάθμη.

10) Βοηθητικό εξοπλισμό όπως αντλίες νερού, δεξαμενές κλπ.
11) Εξοπλισμό μέτρησης και καταγραφής των παραμέτρων του jet grouting.
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Διάτρηση

Η διάτρηση της οπής μέχρι το τελικό επιθυμητό βάθος γίνεται με μία από τις συνήθεις μεθόδους
περιστροφικής διάνοιξης οπής, χωρίς να αποκλείεται η χρήση, βοηθητικά, κρουστικής μεθόδου σε
περίπτωση τοπικά δισδιάτρητων στρώσεων. Η διάμετρος της οπής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το
παραμένον κενό μεταξύ διατρητικής στήλης και οπής να επιτρέπει την ευχερή απομάκρυνση των
επιστρεφομένων, πλεοναζόντων άχρηστων υλικών ( προϊόντα της διάβρωσης του εδάφους από δέσμη
ενέματος ή νερού, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα και τα οποία έχουν την μορφή μείγματος νερούεδάφους-τσιμέντου κατά βάση).
Η απόκλιση του σημείου αρχής της οπής από την θεωρητικώς καθορισμένη θέση πρέπει να είναι μικρότερη
των 50 mm, εκτός εάν η μελέτη έχει καθορίσει διαφορετικά.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η απόκλιση της διάτρησης από το θεωρητικό άξονα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2% για βάθη έως
20 m. Επισημαίνεται ότι για μεγαλύτερα βάθη θα πρέπει να καθορισθούν μεγαλύτερες ανοχές.
Σε περίπτωση που κατά την διάτρηση διαπιστωθούν ιδιαίτερα προβλήματα καταπτώσεων ή παρεμποδισμού
της ελεύθερης ροής των επιστρεφόμενων υλικών, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα.
Γενικά για τα θέματα της διάτρησης γίνεται παραπομπή στην ΕΛΟΤ ΤΠ 12-07-01-00 περί διατρημάτων
σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ

5.5

Παραγωγή τσιμεντενέματος

Το τσιμέντο μεταφέρεται από το σιλό σε κατάλληλα διαμορφωμένο ζυγιστήριο ικανότητας από 250 kg έως
1200 kg. Η τροφοδοσία σε νερό γίνεται αυτόματα μέσω αντλίας και κατάλληλο υδρομετρητή.
Η ανάμιξη νερού - τσιμέντου γίνεται βίαια μέσα σε κατάλληλο αναμικτήρα χωρητικότητας τουλάχιστον 350 lit
και το ένεμα
συντηρείται μέχρι τη διοχέτευση του στην αντλία υψηλής πιέσεως σε αναδευτήρα
χωρητικότητας τουλάχιστον 1 m3. Η δυναμικότητα του συγκροτήματος παραγωγής ενέματος δεν θα πρέπει
να είναι μικρότερη από 8 m3/h.

5.6

Εισπίεση νερού – ενέματος

Στην περίπτωση του μονού συστήματος, μόλις τελειώσει η διαδικασία διάτρησης ενεργοποιείται κατάλληλη
βαλβίδα στην κεφαλή του κοπτικού άκρου και η παροχή τσιμεντενέματος διέρχεται πλέον μόνο από τα
ακροφύσια με υψηλή πίεση.
Αντίστοιχα εκτοξεύεται νερό ή/και αέρας από τα αντίστοιχα ακροφύσια για τις περιπτώσεις διπλού ή τριπλού
συστήματος.
Η εξαγωγή της διατρητικής στήλης γίνεται με την βοήθεια ενός αυτόματου μηχανισμού. Η ανύψωση
συντελείται με σταθερά βήματα που διαρκούν ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός βήματος και
χρόνου σε συνδυασμό με την παροχή συντελούν, ώστε να προσδοθεί στο έδαφος η κατάλληλη ποσότητα
τσιμέντου με την κατάλληλη ενέργεια και να σχηματισθεί εδαφοπάσσαλος με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Για λόγους αποφυγής τοπικής υδραυλικής θραύσης, η διαδικασία εισπίεσης δεν θα πρέπει να εκτελείται
παρά μόνον εφόσον εξασφαλίζεται η ύπαρξη εδαφικού καλύμματος ικανού, ελαχίστου πάχους μεταξύ του
άνω ακροφυσίου και της επιφανείας του εδάφους.Το ελάχιστο αυτό πάχος μπορεί να είναι 0.5 m για την
περίπτωση κατασκευής κατακόρυφων εδαφοπασσάλων και 2,0 m για την περίπτωση κατασκευής
οριζοντίων εδαφοπασάλων και μπορεί να μειωθεί με την παρουσία κατάλληλου αντίβαρου, όπως τοίχος ή
εδαφόπλακα.
Εάν για οιονδήποτε λόγο διακοπεί η διαδικασία εισπίεσης ενέματος, τότε κατά την επανέναρξη της εργασίας
αυτής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του εδαφοπασσάλου με την
δημιουργία επικάλυψης της διαδικασίας.
Οι σωλήνες για την μεταφορά του ενέματος θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο (εσωτερική) 3/4", θα
πρέπει να είναι οπλισμένοι και να χαρακτηρίζονται από συντελεστή ασφαλείας σε θραύση από 2,5 και άνω.
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Εξερχόμενα υλικά

Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την απομάκρυνση των υλικών που εξέρχονται από την οπή.
Πρέπει επίσης να γίνεται οπτικός έλεγχος και δειγματοληψία των υλικών αυτών για την εξακρίβωση της
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.
Πρέπει να ελέγχεται η συνεχής ελεύθερη ροή προς τα άνω. Εάν για οιονδήποτε λόγο διαφοροποιηθεί η
συμπεριφορά των εξερχομένων υλικών θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η διαδικασία της μεθόδου.
Σε περίπτωση απρόβλεπτης μείωσης της ποσότητας των εξερχομένων υλικών πρέπει άμεσα να διερευνάται
το αίτιο της και να επιλύεται το πρόβλημα, διότι μπορεί να οφείλεται σε φράξιμο της οπής.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.8

Οπλισμός εδαφοπασσάλου

Ο οπλισμός του εδαφοπασσάλου μπορεί να τοποθετηθεί στο νωπό τσιμεντένεμα κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Εναλλακτικά, ο οπλισμός είναι δυνατόν να τοποθετηθεί εκ
των υστέρων μέσα σε νέα οπή στο σώμα του εδαφοπασσάλου, αφού έχει αποκτηθεί η απαιτούμενη
αντοχή.

6

Παραλαβή περατωμένων εργασιών – Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου

6.1 Γενικά
Η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας κατασκευής του εδαφοπασσάλου, δηλαδή η επιθυμητή μέση
διάμετρος, η πυκνότητα, οι απαιτούμενες ιδιότητες αντοχής και παραμορφωσιμότητας καθώς και η
διαπερατότητα αυτού, πρέπει να ελέγχεται.
Επειδή είναι πρακτικώς αδύνατο, σε ένα στατιστικά σημαντικό αριθμό εδαφοπασσάλων, να ελεγχθούν άμεσα
οι παραπάνω ιδιότητες, επισημαίνεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος πρέπει να συνίσταται κατ’ ελάχιστον στην
καταγραφή όλων των παραμέτρων της διαδικασίας κατασκευής των, καθώς και στον έλεγχο των ιδιοτήτων
των εξερχομένων υλικών.

6.2 Έλεγχοι και καταγραφή παραμέτρων
Κατά την διάρκεια της κατασκευής του εδαφοπασσάλου πρέπει να γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και να
καταγράφονται βασικές παράμετροι :
1) Η σύνθεση του ενέματος να ελέγχεται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός
εδαφοπασσάλου. Ο έλεγχος γίνεται με τη ζύγιση όγκου 1 lit μέσα σε κατάλληλο ογκομετρικό
σωλήνα και μέσω ζυγού ακριβείας 10 gr. Το ειδικό βάρος που προσδιορίζεται με αυτόν το τρόπο
πρέπει να συμφωνεί με το θεωρητικό που αντιστοιχεί στη σύνθεση του ενέματος με ακρίβεια του 2
%.
2) Να καταγράφεται συνεχώς η πίεση και η παροχή των ρευστών που χρησιμοποιούνται
(τσιμεντενέματος, νερού και αέρα).
3) Να καταγράφεται συνεχώς η ταχύτητα ανύψωσης και η ταχύτητα περιστροφής της διατρητικής
στήλης.
4) Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της πυκνότητας των εξερχόμενων υλικών.
Τα αποτελέσματα
των ελέγχων και των καταγραφών αυτών παρουσιάζονται στο μητρώο του
εδαφοπασσάλου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.
Η καταγραφή των παραμέτρων είναι δυνατόν να γίνεται και με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα, τα δε
αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό μορφή κατάλληλων διαγραμμάτων.
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6.3 Δοκιμές κατασκευασμένων στοιχείων
Εάν απαιτείται από την μελέτη του έργου για τον έλεγχο ήδη κατασκευασμένων εδαφοπασσάλων είναι
δυνατόν να εκτελούνται οι παρακάτω δοκιμές :
1) Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με σκοπό την εκτέλεση δοκιμών αντοχής-παρομορφωσιμότητας και
την εξακρίβωση της γεωμετρίας του εδαφοπασσάλου.
2) Δοκιμές διαπερατότητας για την εξακρίβωση της επιτευχθείσης στεγάνωσης με αλληλοτεμνόμενους
εδαφοπασσάλους.
3) Κατακόρυφες δοκιμαστικές φορτίσεις εδαφοπασσάλων.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4) Γεωφυσικές δοκιμές Cross-hole με σκοπό τον έλεγχο της συνέχειας ενός πετάσματος
αλληλοτεμνόμενων εδαφοπασσάλων.
5) Δοκιμές CPT μέσα στο σώμα ενός νωπού κατασκευασμένου εδαφοπασσάλου πριν αναπτύξει
αντοχές με σκοπό τον έλεγχο της γεωμετρίας.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση γίνεται σε μέτρα μήκους εδαφοπασσάλου, ανάλογα με την ονομαστική διάμετρό του.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται:
x η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, όλων των υλικών (νερό,
τσιμέντο κλπ.)
x η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων, καθώς και οι τυχόν
σταλίες του συνεργείου εκτέλεσης των εργασιών
x η διάτρηση οπών στο βάθος που ορίζεται από τη Μελέτη
x η κατασκευή του εδαφοπασσάλου με την μέθοδο του jet grouting
Εάν κατά την κατασκευή διαπιστωθεί η ανάγκη ενσωμάτωσης ποσοτήτων τσιμέντου, προσμείκτων και
οπλισμού, πέραν αυτών που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη, οι πρόσθετες αυτές ποσότητες θα
επιμετρώνται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου, ή όπως θα
συμφωνηθεί με την Υπηρεσία,
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Όροι υγείας και ασφάλειας
Α.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, με ανυψωτικά μηχανήματα.
x Διάτρηση με το γεωτρύπανο.
x Παραγωγή τσιμεντενέματος και εισπίεσης μέσω των ευκάμπτων σωλήνων.
x Πιθανές μετακινήσεις εδάφους και όμορων κατασκευών
x Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόμενα υλικά.
x Κίνδυνος μεταφοράς βαριών αντικειμένων.
x Εργασία σε συνθήκες θορύβου.

Α.2.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα παρακάτω νομικά κείμενα, που είναι σχετικά με την ασφάλεια και
υγιεινή των εργαζομένων σε τεχνικά έργα.
x Π.Δ. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-8-96),
σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λόγω Π.Δ.
x Π.Δ.1073/16-9-81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού’’
x Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία
του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ». Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής (η επιλογή των ΜΑΠ

20

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52649
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2018

ΕΛΟΤ

για προστασία της αναπνοής και ακοής θα γίνεται με βάση τις επικρατούσες περιβαλλοντικές
συνθήκες):

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πίνακας 2 - ΜΑΠ
Είδος ΜΑΠ
Προστατευτική ενδυμασία

Σχετικό Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397:

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία της αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 136

Προστασία της αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 140

Προστασία της αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 143

Προστασία της αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία της αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 405

Προστασία της ακοής

ΕΛΟΤ EN 352-1

Προστασία της ακοής

ΕΛΟΤ EN 352-2

Προστασία της ακοής

ΕΛΟΤ EN 352-3

Προστασία της ακοής

ΕΛΟΤ EN 352-4

Προστασία από χημικά

CEN/TR 15419

x Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία
86/188/ΕΟΚ.
x Π.Δ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.
x Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα Πρότυπα για την
Ασφάλεια των Μηχανών
x Ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισμού μεταφοράς των χρησιμοποιούμενων ρευστών λόγω ανάπτυξης
υψηλών πιέσεων.
x Τα γεωτρύπανα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 791
Για τη διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα
εφαρμόζονται :
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x Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
x Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ΄” και οι τροποποιήσεις του με τα Π.Δ.127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ.
43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Π.Δ.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και
συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93).
x Π.Δ.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
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Παράρτημα Β
(πληροφοριακό)
Πίνακας Β.1 - Παράμετροι διαφόρων συστημάτων κατασκευής
εδαφοπασσάλων
Τύπος συστήματος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Παράμετρος

Απλό Σύστημα

Διπλό με αέρα

Διπλό με νερό

Τριπλό

Πίεση ενέματος (MPa)

30 - 50

30 - 50

>2

>2

Παροχή ενέματος (l/min)

50 - 450

50 - 450

50 - 200

50 - 200

Πίεση νερού (MPa)

-

-

30 - 60

30 - 60

Παροχή νερού (l/min)

-

-

50 - 150

50 - 150

Πίεση αέρα (ΜPa)

-

0,2 - 1,7

-

0,2 - 1,7

-

3 - 12

-

3 - 12

Παροχή αέρα

(m3/min)
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Παράρτημα Γ
(πληροφοριακό)
Πίνακας Γ1 - Μητρώο εδαφοπασσάλου
ΕΡΓΟ :
ΣΥΣΤΗΜΑ JET GROUTING :

ΜΗΤΡΩΟ ΕΔΑΦΟΠΑΣΣΑΛΟΥ
ΕΔΑΦΟΠΑΣΣΑΛΟΣ
Αριθμός Σειράς :

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Θέση :

Αριθμός jet

Αρ. Σχεδίων :

Εδαφικό προφίλ

1.

Υψόμετ
ρο σε
Τύπος
μέτρα Εδάφους

:

Στοιχεία Διάτρησης-jet
1.1 Διάμετρος κοπτικού

(χλσ)

1.2 Κλίση Διάτρησης

(μοίρες)

1.3 Στάθμη δαπέδου
1.4 Στάθμη αιχμής
1

1.5 Μήκος διάτρησης

(m)

2

1.6 Μήκος Εδαφοπασσάλου

(m)

3

1.7 Διάρκεια βήματος

δευτερόλεπτα

4

1.8 Βήμα ανόδου

εκατοστά

5

1.9 Ταχύτητα περιστροφής

(στροφές/λεπτό)

6

2.

Στοιχεία παροχών-πιέσεων

7

2.1 Πίεση νερού

(bars)

8

2.2 Πίεση ενέματος

(bars)

9

2.3 Παροχή νερού

(lt/min)

10

2.4 Παροχή ενέματος

(lt/min)

11

2.5 Πίεση αέρα

(bars)

12

2.6 Παροχή αέρα

(cfm)

13

2.7 Διάμετρος ακροφυσίων

14

Νερού

(χλσ)

15

Τσιμενενέματος

(χλσ)

16

Αέρα

(χλσ)

17

3.

Στοιχεία ενέματος

18

3.1 Ειδικό βάρος

19

3.2 Αναλογία τσιμέντου/νερού

20

3.3 Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη

(kN/m3)
(kN/m3)

21
22
23

4.

Χρόνος εργασιών

25

Φάσεις
Εργασίας

26

Διάτρηση

27

Επαναδιάτρηση

24

28

Jet

29

τοποθέτηση

30

Οπλισμού

Καιρός

θερμοκρασία

Χρόνος
Από

έως

31
32

5.

Εξερχόμενα υλικά

33

3.1 Ειδικό βάρος

(kN/m3)

34

3.3 Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη

(kN/m3)

35
36
37
38
39
40

Τέλος διάτρησης
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 8-82016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
9ης Μαρτίου 2011 για την θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση δήλωσης
επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα (OJ EEL159/41/28-05-2014).
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Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα
Tunnel excavation with conventional means

Κλάση τιμολόγησης: 11
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-12-02-01-01:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01 εγκρίθηκε την
2017-11-01 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα
αναφερόμενα
στις
τυποποιητικές
παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διάθεση του συνόλου του
εργατικού δυναμικού, των υλικών, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκτέλεση όλων των
εργασιών που έχουν σχέση με την εκσκαφή (διάνοιξη) σήραγγας με χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων (π.χ.
με πολύστρεπτη τσάπα ή φορτωτή υπογείων) ή με χρήση υδραυλικής κρουστικής σφύρας ή με τη μέθοδο
διατρήσεων – ανατίναξης ή και συνδυασμό αυτών με μέθοδο μηχανικής κοπής (π.χ. στρεφόμενη φρέζα
άλεσης) σε οποιαδήποτε θέση της διατομής της (θόλος, παρειές, θεμέλια), σε ευθύγραμμα ή/και καμπύλα
τμήματα (σε οριζοντιογραφία ή/και μηκοτομή), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη και τις εντολές της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι σήραγγες που αναφέρεται η παρούσα προδιαγραφής είναι για κάθε χρήση.
Στην κατασκευή της πλήρους διάνοιξης συμπεριλαμβάνονται το ξεσκάρωμα της επιφάνειας της ε κσκαφής και
η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση από τα στόμια της σήραγγας (όπως
ορίζεται από την αναθέτουσα Αρχή), τα οποία προορίζονται είτε για άμεση χρήση στην κατασκευή, είτε για
αποθήκευση σε εγκεκριμένους χώρους με σκοπό τη μελλοντική τους χρήση, είτε για απόρριψη σε
εγκεκριμένους χώρους.
Οι εργασίες κατασκευής των έργων άμεσης υποστήριξης ή ενίσχυσης καλύπτονται από άλλες Προδιαγραφές
αλλά στη θεώρηση της παρούσας Προδιαγραφής περιλαμβάνονται και όλες οι έμμεσες επ ιπτώσεις (π.χ.
καθυστερήσεις για την πραγματοποίηση απαραίτητων υποστηρίξεων) ή προϋποθέσεις (π.χ. αντλήσεις) για
την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εκσκαφής. Στην κατηγορία α υτών των εκσκαφών δεν
περιλαμβάνονται εκσκαφές που γίνονται αποκλειστικά με μηχανήματα κ οπής του πετρώματος (ολομέτωπης
ή σημειακής κοπής), οι οποίες καλύπτονται από άλλη Προδιαγραφή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Oρισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1.1
Άμεση ή αρχική υποστήριξη (primary support): Η υποστήριξη της διατομής της σήραγγας που
τοποθετείται για να εξασφαλίσει τη διατήρηση του ανοίγματος και να παρέχει ασφάλεια στη διάνοιξη μέχρι να
τοποθετηθεί η τελική επένδυση. Αποτελείται συνήθως από εκτοξευμένο σκυρόδεμα, αγκύρια και χαλύβδινα
πλαίσια.
3.1.2
Ανάδοχος (contractor) είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
3.1.3
Άσκαφτος πυρήνας (dumpling):
προσωρινή αντιστήριξη σε αυτό.

Γεωϋλικό του μετώπου που παραμένει για να προσφέρει
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3.1.4
Βαθμίδα (bench): Η ενδιάμεση διατομή /ές μεταξύ της άνω ημιδιατομής και του αναστρόφου κατά
την εκσκαφή μιας σήραγγας σε οριζόντια κλιμακωτά στάδια.
3.1.5
Βήμα (προχώρησης) (step, round): Το μήκος προχώρησης της διάνοιξης, είτε για κάθε τμηματικό
μέτωπο είτε για ολόκληρη τη διατομή.
3.1.6
Γεωυλικό ή γεωμάζα (ground): Κάθε φυσικό υλικό μέσα στο οποίο εκσκάπτεται η σήραγγα. Σαν
όρος περιέχει το έδαφος και το βράχο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.1.7
Γραμμή Ελάχιστης Απαιτούμενης Εκσκαφής “Α” είναι η γραμμή που, καθορίζει τη θέση μέσα
από την οποία (δηλαδή προς το εσωτερικό της διατομής) δεν επιτρέπεται η παραμονή μη εκσκαφθέντος
τμήματος του γεωυλικού, οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων. Οι θεωρητικές ακτίνες, που καθορίζουν σε
κάθε θέση των διατομών της σήραγγας τη Γραμμή “Α”, παρουσιάζονται στη Μελέτη και πρέπει να
περιλαμβάνουν (Σχήμα 1):
x

Την ακτίνα της διατομής χρήσης R που είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετείται πλήρως η
λειτουργικότητα του έργου.

x

Το στατικώς απαιτούμενο πάχος της μόνιμης επένδυσης, d3.

x

Το πάχος της στεγάνωσης (εάν υπάρχει) d3’ και της αναγκαίας εξομαλυντικής στρώσης για κάλυψη
ανωμαλιών ή προεξοχών κεφαλών αγκυρίων αν υπάρχουν.

x

Το στατικώς απαιτούμενο πάχος της άμεσης υποστήριξης, d 1.

x

Την πρόβλεψη για τη σύγκλιση της υποστηριγμένης διατομής, καθώς και περιθώριο για
κατασκευαστικές ανοχές d2. Οι κατασκευαστικές ανοχές εξαρτώνται από τη διάμετρο και το πάχος
της μόνιμης επένδυσης και εν γένει δεν υπερβαίνουν (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά από
την Μελέτη) τα 3 cm.

x

Την πρόβλεψη για μετακίνηση του περιβάλλοντος την διατομή γεωϋλικού εξαιτίας υψηλού
δυναμικού σύνθλιψης ή διόγκωσής του, u (εφόσον τέτοιο θέμα υφίσταται), στην οποία πρόβλεψη
θα περιλαμβάνεται και χώρος για τυχόν αναγκαία συμπληρωματική ενίσχυση της άμεσης
υποστήριξης.

x

Τη συνολική πρόβλεψη για τις επιτρεπτές κατασκευαστικές ανοχές του μεταλλότυπου, t.

Συνεπώς η θέση της γραμμής Α δίνεται από την σχέση που ακολουθεί:

LA

R  d 3  d 3'  d1  d 2  u  t

3.1.8
Γραμμή Μέγιστης Αποδεκτής Εκσκαφής “Β” είναι η γραμμή που εμφανίζεται στη Μελέτη και
καθορίζει το εξωτερικό (θεωρητικό) όριο, μέχρι το οποίο είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί εκσκαφή. Προφανώς,
η Γραμμή «Β» βρίσκεται πέραν της Γραμμής “Α”. Η τυχόν εκσκαφή πέραν των ορίων της Γραμμής “Β”
χαρακτηρίζεται ως «υπερεκσκαφή». Η Γραμμή “Β” απέχει από τη Γραμμή “Α” απόσταση d 0 («αθέλητη
υπερεκσκαφή»), η οποία καθορίζεται στη Μελέτη (Σχήμα 1). Συνεπώς η θέση της γραμμής “Β” δίνεται από
την σχέση που ακολουθεί:

LB
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Σχήμα 1 - Καθορισμός Γραμμής Ελάχιστης Απαιτούμενης Εκσκαφής «Α» και Γραμμής
Μέγιστης Αποδεκτής Εκσκαφής «Β»
Η «αθέλητη υπερεκσκαφή» εξαρτάται από το είδος του πετρώματος, την κατάσταση της βραχόμαζάς του,
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής και την καταβαλλόμενη προσπάθεια (προσαρμογή με δοκ ιμές των
μεθόδων, ελεγχόμενη ανατίναξη κ.λπ.). Στον πυθμένα των διατομών της σήραγγας, η γραμμή “Β” ταυτίζεται
με τη γραμμή “Α”. Στις παρειές, κατά την εκβάθυνση της σήραγγας μετά την εκσκαφή του θόλου, η αθέλητη
υπερεκσκαφή d0 μπορεί να ορίζεται στο 50% εκείνης του θόλου.
3.1.9
Διευρυμένο πέλμα (elephant’s foot):
άνω ημιδιατομής.

Διευρυμένη επιφάνεια έδρασης της βάσης συνήθως της

3.1.10 Διογκούμενος σχηματισμός (swelling formation): Σχηματισμός με συμπεριφορά διόγκωσης
δηλαδή με χρονικά συνηρτημένη αύξηση του όγκου του γεωυλικού γύρω από την εκσκαπτόμενη σήραγγα
που προκαλεί αύξηση των συγκλήσεων της περιμέτρου. Ο μηχανισμός διόγκωσης είνα ι συνδυασμός
φυσικοχημηκών αντιδράσεων και διεργασιών σε συνδυασμό με το εντατικό και υδρολογικό καθεστώς,
ιδιαίτερα δε τις διαφοροποιήσεις τους.
3.1.11 Εξωράχειο (extrados):
σήραγγας.

Το εξωτερικό περίγραμμα της επένδυσης (άμεσης ή τελικής) της

3.1.12 Εσωράχειο (intrados):
σήραγγας.

Το εσωτερικό περίγραμμα της επένδυσης (άμεσης ή τελικής) της

3.1.13 Κύκλος (round): Η πλήρης σειρά εργασιών διάνοιξης, είτε για κάθε τμηματικό μέτωπο είτε για
ολόκληρη τη διατομή.
3.1.14 Μέτωπο εκσκαφής (face): Η εκάστοτε επιφάνεια του γεωυλικού, από την οποία γίνεται η
προσβολή του για την προχώρηση της εκσκαφής. Μπορεί να αναφέρεται στο σύνολο της διατομής ή σε
τμήματά της.
3.1.15 Συνθλιβόμενος σχηματισμός (squeezing formation): Σχηματισμός με συμπεριφορά σύνθλιψης,
δηλαδή με χρονικά συνηρτημένες μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις του γεωυλικού γύρω από την
εκσκαπτόμενη σήραγγα και σχετίζονται ουσιαστικά με ερπυσμό που προκαλείται από την υπέρβαση μιας
οριακής διατμητικής τάσης. Οι παραμορφώσεις αυτές μπορεί να συνεχίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3.1.16

Στέψη ή κλείδα (crown): Το ανώτατο τμήμα του περιγράμματος μιας σήραγγας.

3.1.17

Στόμιο (Portal): Μία είσοδος ή έξοδος της σήραγγας.
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3.1.18 Τελική επένδυση (final lining):
Το δομικό σύστημα που έχει σκοπό τη διασφάλιση της
επιτελεστικότητας της σήραγγας για την τεχνική διάρκεια ζωής της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Εκρηκτικές ύλες και συναφή υλικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όλες οι εκρηκτικές ύλες και τα λοιπά υλικά (π.χ. πυροκροτητές, επιβραδυντές) που χρησιμοποιούνται θα
ικανοποιούν, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις και τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες τις προβλέψεις τ ων
προτύπων: ΕΛΟΤ EN 13631-1, ΕΛΟΤ EN 13763-1.
Τα χρησιμοποιούμενα εκρηκτικά και οι διαδικασίες διαχείρισής τους θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου (βλ. βιβλιογραφία) και θα φέρουν τις απαραίτητες και
προβλεπόμενες σημάνσεις.
Η διαχείριση των εκρηκτικών υλών θα γίνεται από άτομα που κατέχουν την ειδική άδεια σύμφωνα με την ΥΑ
2254/230/Φ.06-09/94 (ΦΕΚ 73Β): «Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικα ιολογητικά για τη
χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες».

4.2 Γεωμετρία των εκσκαφών
Τα απαιτούμενα από τη Μελέτη γεωμετρικά στοιχεία των διατομών εκσκαφής της σήραγγας, πέρα από το
εσωράχιο της τελικής επένδυσης, καθορίζονται στα σχέδια και διαμορφώνονται κατά τις ε ργασίες διάνοιξης,
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις από τις γραμμές, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που δείχνονται
σε αυτά.
Από τη Μελέτη της σήραγγας καθορίζονται λεπτομερώς τα στοιχεία που ορίζουν τη γεωμετρία των
χαρακτηριστικών γραμμών “A” και “B” της διατομής της σήραγγας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 3. Οι γραμμές αυτές είναι ενδεχόμενο να διαφοροποιούνται κατά την εφαρμογή και με τις προβλέψεις
της μελέτης και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναλόγως (α) των επικρατουσών γεωλογικών και
γεωτεχνικών συνθηκών, (β) της μεθόδου εκσκαφής.
Στη διάνοιξη παρουσιάζονται ανάγκες ειδικών διευρύνσεων για διάφορους λόγους όπως π.χ.:
-

Εσοχές, φρέατα ή τάφρους για ειδικές εγκαταστάσεις (Η/Μ
εξυπηρετήσεις, φωλεές φρεατίων κ.λπ.).

-

Ειδικές διατομές (για στάθμευση κ.λπ.).

-

Κατασκευαστικές απαιτήσεις (για προσωρινούς θαλάμους εξυπηρέτησης έναρξης εκσκαφών,
διαπλατύνσεις, χώρους απόθεσης μηχανημάτων κ.λπ.).

-

Κατασκευαστικές ανάγκες κατά την εκσκαφή
κατασκευής ράβδων προπορείας κ.λπ.).

(διευρύνσεις

εγκαταστάσεις,

συνεπακόλουθες

συστήματα,

του

τρόπου

Οι διευρύνσεις αυτές ορίζονται από τη Μελέτη. Διευρύνσεις που γίνονται για κατασκευαστική διευκόλυνση
δεν είναι αποδεκτές και οι συνέπειές τους βαρύνουν τον Ανάδοχο.

4.3 Γραμμές εκσκαφής και γραμμές επιμέτρησης
Στη διατομή της σήραγγας ορίζονται όπως αναλύεται στο άρθρο 3 οι ακόλουθες γραμμές:
Γραμμή Ελάχιστης Απαιτούμενης Εκσκαφής “Α”
Γραμμή Μέγιστης Αποδεκτής Εκσκαφής “Β”

10

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52664
© ΕΛΟΤ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2017

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε μέτρο για την έντεχνη εκσκαφή προς αποφυγή χαλάρωσης του γ εωϋλικού
έξω από τη Γραμμή “Β”.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και σε ανυποστήρικτη διατομή το σύνολο του
χαλαρωμένου υλικού, εντός της Γραμμής “Β”, το οποίο ενδέχεται να πέσει ή να μετακινηθεί, θα
απομακρύνεται.
Οι πραγματοποιούμενες εκσκαφές των υπογείων έργων θα ελέγχονται σε σχέση με τις γραμμές “Α” και “B”
με αποτύπωση της γεωμετρίας των διατομών εκσκαφής με τοπογραφικές ή άλλες εγκεκριμένες μεθόδους
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5

Μέθοδος εκτέλεσης της εργασίας

5.1 Γενικά
Η διεξαγωγή των εκσκαφών θα είναι συντονισμένη με την εφαρμογή των μέσων άμεσης υποστήριξης ή
ενίσχυσης. Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής, ο Ανάδοχος, με βάση τις προβλ έψεις της Μελέτης, θα
συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση πλήρη μεθοδολογία, τεχνική και διαδικασίες
υλοποίησης των εργασιών όπου θα περιγράφεται ο τρόπος (μέσα και αλληλουχία) πραγματοποίησης των
επί μέρους δραστηριοτήτων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων διεξαγωγής των εργασιών εκσκαφής θα είναι εξ ασφαλισμένες
συνθήκες υγιεινής, άνετης και αποτελεσματικής εργασίας των εργαζομένων. Πέραν των απαιτήσεων που
ορίζονται σε άλλες Προδιαγραφές ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει χαμηλά επίπ εδα ρύπων (παιπάλη, σκόνη,
αέρια, καυσαέρια κ.λπ.) και υψηλά επίπεδα ορατότητας σε όλο το μήκος της σήραγγας και ιδιαιτέρως στη
θέση του μετώπου εκσκαφής. Εργασία υπό διαφορετικές συνθήκες δεν επιτρέπεται, μέχρις ότου τα
συστήματα αερισμού και καταιονισμού επιτύχουν την αποκατάσταση των παραπάνω συνθηκών.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ορισμένου τμήματος εκσκαφής σε κάθε βήμα και πριν αρχίσει η διαδικασία
απαγωγής των προϊόντων εκσκαφής, έμπειρος και λίαν ειδικευμένος τεχνίτης θα ελέγχει τη σταθερότητα των
ελεύθερων επιφανειών του πετρώματος που έχουν αποκαλυφθεί κατά την εκσκαφή. Αυτός ο έλεγχος θα
γίνεται με ειδικό μηχάνημα (μηχανικός – υδραυλικός ξεσκαρωτής κρουστικής σφύρας ή μηχανικών νυχιών) ή
με αποξέσεις του κάδου μηχανήματος (π.χ. τσάπα ή σφύρα) ή με δοκιμαστικές κρούσεις στελέχους
διατρητικού μηχανήματος ή με δοκιμαστικές κρούσεις βαρειάς χαλύβδινης ράβδου, ή με άλλο παρόμοιας ή
καλύτερης αποτελεσματικότητας τρόπο. Οποιαδήποτε χαλαρωμένη ή αμφίβολης σταθερότητας μάζα θα
καθαιρείται. Προσέγγιση και εργασία οποιουδήποτε άλλου από τα συναφή συνεργεία δεν επιτρέπεται πριν
ολοκληρωθεί η εργασία αυτή (ξεσκάρωμα).
Οι μέθοδοι, η τεχνική και οι διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για τις εκσκ αφές της
σήραγγας θα είναι τέτοιες, ώστε το περίγραμμα της αποπερατωμένης διατομής να είναι κ ατά το δυνατόν
ομαλό και να ανταποκρίνεται στις καθορισμένες από την Μελέτη γραμμές «Α» και «Β» (άρθρο 3 και
παρ.4.2), με το μέγιστο δυνατό περιορισμό των εκσκαφών πέραν της γραμμής «Α» και την αποφυγή
χαλάρωσης του γεωϋλικού πέραν της γραμμής «Β».
Το μέτωπο εκσκαφής της σήραγγας θα είναι εξασφαλισμένο στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέχρι να
επαναληφθεί η διαδικασία εκσκαφής στο επόμενο βήμα. Είναι απαραίτητη, σαν ελάχιστο υποχρε ωτικό
προστατευτικό μέσο, η διατήρηση αναβαθμού από άσκαπτο υλικό στη μισή τουλάχιστον επ ιφάνεια του
μετώπου. Η μη διατήρηση τέτοιου αναβαθμού μπορεί να γίνει μόνον εάν, α πό την εμπειρία του Αναδόχου και
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, είναι απολύτως περιττή λόγω κ αλής ευστάθειας του πετρώματος ή εάν
εφαρμόζονται μέτρα αντιστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ηλώσεις, αντηρίδες, αποστραγγιστικές οπές
κ.λπ.) στο μέτωπο. Τα δάπεδα της προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας θα διαμορφώνονται και θα
προστατεύονται απαραιτήτως και θα συντηρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.
Σε υδροφόρα στρώματα θα λαμβάνεται μέριμνα ελέγχου των ροών και εξασφάλισης της ευστάθειας της
κατασκευής.
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Το γεωϋλικό, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή κάθε ενδιάμεσου και του τελικού πυθμένα της σήραγγας, θα
προστατεύεται σε κάθε περίπτωση από χαλάρωση. Τυχόν χαλαρωμένο γεωϋλικό στον τελικό πυθμένα θα
αφαιρείται εντελώς και θα αντικαθίσταται από σκυρόδεμα, ενώ σε περιοχές με υπόγεια νερά θα
αντικαθίσταται με ελευθέρως στραγγιζόμενο υλικό, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Ωστόσο δεν θα γίνεται
ποτέ διακοπή του τελικού δαπέδου από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, εφόσον η παρουσία του προβλέπεται από
τη Μελέτη. Οι βλάβες του τελικού δαπέδου, που οφείλονται στην κυκλοφορία των μηχανημάτων και στη ροή
των υδάτων της σήραγγας, θα αποκαθίστανται άμεσα. Σε κάθε περίπτωση τα συστήματα αποστράγγισης
νερών (τάφροι, φρέατα, εκροές σωλήνων κ.λπ.) θα βρίσκονται μακριά από τα κρίσιμα σημεία της εκσκαφής
(πέλματα αντιστήριξης, μέτωπο εκσκαφής κ.λπ.).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να δίνεται στην ασφαλή έδραση των πλαισίων και όλου του κελύφους της άμεσης
υποστήριξης στο δάπεδο της εκσκαφή, η οποία θα γίνεται επί μη διαταραγμένου φυσικού γεωυλικού, μετά
από καλό καθαρισμό και απομάκρυνση κάθε χαλαρού, σαθρού και μαλακού υλικού και με παρεμβολή
χαλύβδινης πλάκας διανομής και πλήρη ενσωμάτωση σε πέλμα εκτοξευόμενου ή εγχύτου σκυροδέματος ή
και με παρεμβολή προχύτων τεμαχίων σκυροδέματος.
Σε περιπτώσεις σχηματισμών που παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στην επαφή τους με το νερό, η
Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την εφαρμογή διάτρησης χωρίς νερό και με ανάλογα μέτρα καλού εξαερισμού
(παρ. 5.7. «Εκσκαφή σε περιοχές με διογκούμενους ή συνθλιβόμενους σχηματισμούς»).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, από αίτια που οφείλονται σε κατασκευαστικούς λόγους, οι τελ ικές
διαστάσεις της εκσκαφθείσης διατομής της σήραγγας είναι τέτοιες που το προκύπτον πάχος του
σκυροδέματος της τελικής επένδυσης είναι μικρότερο από το ελάχιστο στατικώς απαιτούμενο κατά τη
Μελέτη, ο Ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του στις απαιτούμενες αποκαταστάσεις των διαστάσεων της
διατομής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης τμήματος ή ολόκληρων πλαισίων, της καθαίρεσης
εκτοξευόμενου σκυροδέματος κ.λπ., ώστε να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο ελάχιστο πάχος της τελικής
επένδυσης. Ο Ανάδοχος επίσης με δικές του δαπάνες θα προβεί στην αποκατάσταση (επανατοποθέτηση)
όλων εκείνων των μέτρων προστασίας τα οποία θα καταστραφούν κατά τη διάρκεια των εργασιών
αποκατάστασης των διατομών της σήραγγας.
Δεν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο να τροποποιεί τις μεθόδους εκσκαφής χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Η
έγκριση δε αυτή κατά κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές υποχρεώσεις του,
ούτε αποκλείει την εφαρμογή πιο συντηρητικών μεθόδων εκσκαφής με στόχο π.χ. τον περιορισμό του
κρουστικού κύματος στο περιβάλλον γεωϋλικό.
Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών εκσκαφής για διάστημα μεγαλύτερο από μία βάρδια ή για διακοπές
του προσωπικού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, οι περιοχές των υπογείων μετώπων θα υποστηρίζονται με
κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μελέτη και τις πραγματικές γεωλογικές συνθήκες ή
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Στο διάστημα αυτό θα
εξασφαλίζεται αδιάλειπτα η απαγωγή των αποστραγγιζόμενων υδάτων και η αποστράγγιση/απομάκρυνση
των υπογείων νερών του γεωυλικού πίσω από τις επιφάνειες εκσκαφής και μέτρων άμεσης υποστήριξης.
Η εκσκαφή θα γίνεται συνεχώς χωρίς διακοπή μέρα και νύχτα, εάν το επιβά λλουν λόγοι που σχετίζονται με
την ασφάλεια και την ευστάθεια της σήραγγας.
Η επιλογή του τρόπου διάνοιξης των σηράγγων, δηλαδή η εκσκαφή ολόκληρης της διατομής σε μια φάση ή
σε περισσότερες αποτελεί αντικείμενο της Μελέτης. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλ ισμός αποτελεί
αποκλειστική επιλογή και ευθύνη του Αναδόχου και θα περιγράφεται στη μεθοδολογία κατασκευής.
Μετά την εκσκαφή του θόλου, οι υπόλοιπες φάσεις εκσκαφής της διατομής της σήραγγας που γ ίνονται με εν
συνεχεία εκβάθυνση ή εκβαθύνσεις, γίνονται, χρονικώς και γεωμετρικώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Μελέτης και του αποδεκτού από την Υπηρεσία προγράμματος κατασκευής του Αναδόχου. Η διαδικασία
εκσκαφής γίνεται κατά κανόνα με διαφορετική μέθοδο από εκείνη της ε κσκαφής του θόλου. Περιλαμβάνει
«οριζόντια» αφαίρεση αναβαθμών, με κατακόρυφα κυρίως διατρήματα όταν χρησιμοποιούνται ανατινάξεις ή
με κατακορύφως ενεργούντα σκαπτικά εργαλεία. Η εκσκαφή γίνεται σε συντονισμό, με την επέκταση της
υποστήριξης προς τα κάτω και με κατασκευή, όπου απαιτείται, διευρύνσεων πελμάτων έδρασης της
υποστήριξης του θόλου (“Elephant foot”). Τα βήματα προόδου της εκσκαφής αυτής γίνονται σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Μελέτης και με όσες προσαρμογές κρίνονται αναγκαίες βάσει της πραγματικής
συμπεριφοράς του πετρώματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται (κάνοντας χρήση της
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διατιθέμενης αντοχής και ακαμψίας του κελύφους του θόλου) η ευστάθεια του κελύφους υποστήριξης του
θόλου της σήραγγας στο βήμα εκσκαφής των υπολοίπων φάσεων.
Ειδικότερα τονίζεται ότι όλες οι δαπάνες που οφείλονται ή συνδέονται γενικά με αλλαγές της μεθόδου
εκσκαφής (π.χ. δαπάνες για την απομάκρυνση εξοπλισμού, προσκόμιση νέου εξοπλισμού, καθυστερήσεις,
ημιαπασχόληση ή ημεραργίες προσωπικού και μηχανημάτων κ.λπ.) περιλαμβάνονται στη συμβατική τιμή
για τη διάνοιξη της σήραγγας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.2 Εκσκαφή με συμβατικά μηχανικά μέσα
Σε περίπτωση που οι προς εκσκαφή σχηματισμοί είναι «πτωχής» ποιότητας και εκτιμάται ότι θα υπάρξουν
σοβαρά προβλήματα ευστάθειας της διατομής της σήραγγας, τότε η εκσκαφή θα εκτελε ίται μόνον με
μηχανικά μέσα, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, έτσι ώστε η διαταραχή των περιβαλλ όντων σχηματισμών να
είναι η ελάχιστη δυνατή. Χρήση μηχανικών και μόνον μέσων γίνεται και στην περίπτωση που η εκσκαφή
πραγματοποιείται σε μαλακά υλικά όπου δεν είναι αποδοτική η χρήση εκρηκτικών. Επίσης χρήση μηχανικών
και μόνο μέσων εκσκαφής (π.χ. σφυρών ή φρεζών) εφαρμόζεται όταν σύμφωνα με τη Μελέτη ή σύμφωνα με
εντολή ή/και με σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση
εκρηκτικών.

5.3 Εκσκαφή με διατρήσεις και ανατινάξεις.
Εκσκαφή με ανατινάξεις επιτρέπεται να εκτελείται μόνον από ικανό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
του Αναδόχου, εφοδιασμένο με τις απαραίτητες άδειες, κάτω από την επίβλεψη πεπε ιραμένων τεχνικών και
μόνον αν έχουν ληφθεί τα εγκεκριμένα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέτρα ασφαλείας για την
προστασία προσώπων και έργων δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
Οι εργασίες ανατινάξεων μπορεί να υπόκεινται σε έλεγχο από φορητό επιταχυνσιογράφο. Ο Ανάδοχος
οφείλει να υποβάλλει έγκαιρα ειδική μελέτη για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων προς έγκριση από
την Υπηρεσία. Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των μεθόδων ανατίναξης δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας, που οφείλει να εκτελεστεί σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή.
Η μέθοδος με διατρήσεις και ανατινάξεις είναι ευπροσάρμοστη γενικά στα διάφορα είδη σχηματισμών.
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις ανατινάξεις κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η
διαταραχή και η χαλάρωση του σχηματισμού εκτός των ορίων που καθορίζονται από τις προβλ επόμενες στη
Μελέτη γραμμές εκσκαφής, και το γεωϋλικό που παραμένει μετά την ανατίναξη να διατηρεί, στο μέτρο του
εφικτού, την ανθεκτικότητά του ώστε να αποτελεί, όσο το δυνατό, ασφαλές και αυτοϋποστηριζόμενο σύστημα
έως και το χρόνο τοποθέτησης των μέτρων άμεσης υποστήριξης.
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγονται «υπ ερεκσκαφές»
πέραν των ορίων των προβλεπόμενων γραμμών εκσκαφής, όπως αυτές καθορίζονται στα σχέδια της
Μελέτης, ώστε να αποφεύγεται η εξασθένηση του περιβάλλοντος γεωϋλικού και η εφαρμογή πρόσθετων
μέτρων υποστήριξης και γενικότερων πρόσθετων εργασιών (π.χ. πλήρωση των κοιλοτήτων με σκυρόδεμα ή
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, φόρτωση και αποκομιδή των προϊόντων των «υπερεκσκαφών», πιθανή εφαρμογή
πρόσθετων μέτρων υποστήριξης κ.λπ.) για την επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών ασφαλείας.
Για την ελαχιστοποίηση των πιο πάνω μειονεκτημάτων και συνεπειών, ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόζει
την τεχνική και τις μεθόδους ανατινάξεων ανάλογα με τη φύση των συναντώμενων γεωϋλικών, ελέγχοντας
κατάλληλα τη σχέση μεταξύ των διαφόρων συντελεστών επιρροής, όπως είναι η θέση, οι διαστάσεις και τα
στάδια εκσκαφής, το εκάστοτε φορτίο, οι αποστάσεις και το μέγ εθος των οπών των διατρημάτων, η
ποσότητα και ο τύπος του εκρηκτικού, το βάθος τοποθέτησης της γόμωσης, οι σχετικοί χρόνοι πυροδότησης
κ.λπ.
Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων επιμέρους εργασιών για την υλοποίηση των εκσκαφών με ανατινάξεις θα
γίνεται με βάση μελέτη του Αναδόχου, που θα υποβάλλεται έγκαιρα στην Υπηρεσία για έγκριση. Η εκτέλεση
των ανατινάξεων θα επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν ληφθεί προηγουμένως από τον Ανάδοχο όλα τα
επιβαλλόμενα από τους Κανονισμούς Ασφαλείας προφυλακτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού και του έργου. Μετά την ανατίναξη και πριν προσεγγίσει προσωπικό μέσα στη σήραγγα για τη
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συνέχιση των εργασιών, θα τηρείται ο απαραίτητος χρόνος αναμονής ώστε, με το διαθέσιμο σύστημα
αερισμού, να επιτευχθεί καλός καθαρισμός της σήραγγας. Oι μετρήσεις τοξικών αερίων από τη χρήση
εκρηκτικών υλών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13631-16.
Στα στόμια και σε περιπτώσεις διάνοιξης της σήραγγας πλησίον ζωνών κατολίσθησης ή περιοχών με
διαπιστωμένα προβλήματα αστάθειας, απαιτείται η σύνταξη ειδικής μελέτης ανατινάξεων, η οποία θα
λαμβάνει υπόψη τις προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες και θα αποσκοπεί στην αποφυγή της επιδείνωσης των
υφισταμένων συνθηκών ευσταθείας.

5.4 Μέθοδοι ελεγχόμενης ανατίναξης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε περιπτώσεις όπου, λόγω της φύσης των πετρωμάτων, με τη συμβατική μέθοδο των ανατινάξεων δεν
αποφεύγονται οι προαναφερθείσες δυσμενείς καταστάσεις (υπερεκσκαφές, διαταραχές πετρώματος κ.λπ.),
θα εφαρμόζονται μέθοδοι ελεγχόμενης ανατίναξης που έχουν ως σκοπό:
x

Τη μείωση της διατάραξης του γεωϋλικού με τον σχηματισμό μιας επιφάνειας πρότμησης, επί της
οποίας ανακλώνται τα κρουστικά κύματα της έκρηξης και κατευθύνονται προς την επιθυμητή
διεύθυνση.

x

Τη μείωση της «υπερεκσκαφής».

x

Την καλύτερη εκμετάλλευση της ενέργειας της έκρηξης για θρυμματισμό του εξορυσσόμενου υλικού.

x

Τη μείωση των παραγομένων δονήσεων.

Οι πλέον διαδεδομένες σήμερα μέθοδοι ελεγχόμενης ανατίναξης (δηλ. με κατάλληλη επιλογή της διάταξης
των διατρημάτων, της ποσότητας των εκρηκτικών και των χρόνων ανατίναξης) θεωρούνται οι ακόλουθοι,
αλλά υπάρχουν και παραλλαγές αυτών.
x

Περιμετρική ανατίναξη. Η διάμετρος των διατρημάτων κυμαίνεται από σαράντα έξι (46) μέχρι
εβδομήντα έξι (76) χιλιοστά. Τα διατρήματα θα γομώνονται με φυσίγγια, συνδεδεμένα με θρυαλλίδα. Η
απόσταση και ο τύπος των φυσιγγίων, το γέμισμα, το τάπωμα και άλλες λεπτομέρειες γόμωσης και
πυροδότησης θα προκύπτουν από δοκιμαστικές ανατινάξεις και υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας. Τα διατρήματα της περιμετρικής ανατίναξης θα πυροδοτούνται με ελάχιστη υστέρηση
μεταξύ τους, ώστε να δημιουργούν διατμητικές δυνάμεις και διαρρήξεις κατά μήκος της περιφέρειας
της ανατίναξης

x

Γραμμική διάτρηση. Γραμμική διάτρηση θα χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις, σε περιοχές στις
οποίες επιβάλλεται η ελάχιστη δυνατή διατάραξη των σχηματισμών και οι οποίες θα υποδειχθούν
ειδικά και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Τα διατρήματα θα έχουν διάμετρο κυμαινόμενη από
σαράντα έξι (46) μέχρι εβδομήντα έξι (76) χιλιοστά, δεν θα γομώνονται, η δε απόσταση μεταξύ τους θα
είναι τέτοια, ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός του πετρώματος κατά μήκος υγιούς επιφάνειας
βράχου όταν γίνει η κύρια ανατίναξη, μπροστά από τη γραμμή των διατρημάτων. Ενδέχεται να
απαιτηθεί η χρήση λοστών και σφηνών. Η διάμετρος, το μήκος, η θέση και η απόσταση των
διατρημάτων της γραμμικής διάτρησης, υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Οι λεπτομέρειες των μεθόδων και τα σχετικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκρίνονται από την
Υπηρεσία, η οποία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση δοκιμαστικής ελεγχόμενης ανατίναξης,
προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη διαδικασία.
Για τη διαμόρφωση των μετώπων προσβολής των σηράγγων καθώς και τη διάνοιξη των πρώτων μέτρων
από τα στόμια (δηλ. σε απόσταση της τάξης των δύο έως τριών διαμέτρων της σήρα γγας), θα
χρησιμοποιούνται μέθοδοι ελεγχόμενης ανατίναξης, εκτός αν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία.
Στα τελικά πρανή των ανοικτών βραχωδών εκσκαφών, η ανατίναξη γίνεται με εφαρμογή εργασιών
προρηγμάτωσης (presplitting) ή ελεγχόμενης ανατίναξης (smooth blasting) για να μην διαταράσσετ αι η
βραχόμαζα. Εκπονείται ειδική μελέτη που εφαρμόζεται μετά την έγκρισή της από την Υπηρεσία.
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5.5 Εκσκαφή με συνδυασμό διατρήσεων – ανατινάξεων και μηχανικών μέσων.
Η ως άνω μέθοδος αποσκοπεί στην επίτευξη εκσκαφής που το περίγραμμά της θα είναι όσο το δυνατόν πιο
κανονικό και θα βρίσκεται συγχρόνως πλησιέστερα προς την προβλεπόμενη θεωρητική γραμμή εκσκαφής.
Η τεχνική της υπ’ όψη μεθόδου βασίζεται στο συνδυασμό ανατινάξεων και μηχανικών μέσων για την
εκτέλεση της εκσκαφής. Η βασική εκσκαφή πραγματοποιείται με λάξευση των παρειών, χρησιμοποιώντας
κοπτήρες βράχου με αρθρωτή κεφαλή.
Με την παραπάνω μέθοδο ελαχιστοποιείται ή σχεδόν μηδενίζεται η υπερεκσκαφή που προκαλείται με τη
μέθοδο εκσκαφής με διατρήματα - ανατινάξεις.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.6 Εκσκαφή σε περιοχές γειτνίασης με μόνιμες κατασκευές
Εκσκαφές με την εφαρμογή ανατινάξεων κοντά σε μόνιμες κατασκευές θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε οι ταλαντώσεις των θεμελίων τους να μην έχουν ταχύτητα (p.p.v.) μεγαλύτερη από πενήντα (50)
mm/sec για εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, είκοσι (20) mm/sec για κτίρια μονοκατοκιών και δέκα (10)
mm/sec για ευαίσθητα σε δονήσεις κτίρια, διατηρητέα κτίρια κ.λπ., εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από
τη Μελέτη.
Σε περιπτώσεις που οι ανατινάξεις γίνονται πλησίον κατασκευών από νωπό σκυρόδεμα, αναφέρονται
ενδεικτικά τα παρακάτω όρια της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας ταλάντωσης:
-

Μέχρι 5 ώρες μετά την σκυροδέτηση δεν τίθεται όριο.

-

Μετά τις 5 ώρες από την σκυροδέτηση και μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει το 25% της θλιπτικής
του αντοχής (περίπου 2 ημέρες), ppv = 12 mm/sec.

-

Μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει το 50% της θλιπτικής του αντοχής (περίπου 4 ημέρες), ppv = 25
mm/sec.

-

Μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει το 80% της θλιπτικής του αντοχής, ppv = 35 mm/sec.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η χρήση
εκρηκτικών σε απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων από άλλες υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές. Οι
αναφερόμενοι στο παρόν εδάφιο περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε προσωρινώς υποστυλωμένες, γειτονικές
υπόγειες διανοίξεις, στις οποίες εν γένει γίνεται αποδεκτή η εμφάνιση επιδιορθώσιμων διαρρήξεων.
Στις περιπτώσεις γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους και έργα ιδιαίτερης πολιτιστικής ή/και ιστ ορικής
σημασίας απαιτείται η σύνταξη ειδικής μελέτης ανατινάξεων, η οποία τελικώς θα καθορίζει το όριο της
μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας ταλάντωσης.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δονήσεων ή μετά από παρατηρήσεις, οι μέθοδοι
ανατινάξεων θα τροποποιούνται, αν κρίνεται απαραίτητο,
α) για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στο περιβάλλον γεωϋλικό στις γειτονικές περιοχές του
έργου και
β) για να αποφευχθεί τυχόν ζημία σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο έργο ή σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία από τις ανατινάξεις, θα
αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα προαναφερθέντα όρια μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας
ταλάντωσης χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πέραν της συμβατικής τιμής για τη διάνοιξη της σήραγγας.

5.7 Εκσκαφή σε περιοχές με διογκούμενους ή συνθλιβόμενους σχηματισμούς
Σε περιοχές όπου οι σχηματισμοί διέλευσης της σήραγγας παρουσιάζουν σοβαρά φαινόμενα δι όγκωσης, ο
κατασκευαστής θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την αποτροπή και αντιμετώπιση φαινομένων της
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

διόγκωσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων (εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη):
x

Xρησιμοποίηση ξηρών μεθόδων διάτρησης και παραγωγής εκτοξευόμενου σκυροδέματος (ή υγρών
μεθόδων με κατάλληλα όμως βελτιωτικά).

x

Κατάλληλη ενίσχυση του αερισμού.

x

Άμεση επίχριση/ σφράγιση των επιφανειών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

x

Έλεγχος των ροών υπογείου και επιφανειακού νερού για την αποφυγή επαφής του με τους
διογκούμενους σχηματισμούς.

x

Γενικά οποιοδήποτε άλλο μέτρο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή δημιουργίας
παραγόντων που θα ήταν δυνατόν να επιδεινώσουν τη συμπεριφορά του σχηματισμού ως προς τη
διογκωσιμότητά του, όπως π.χ. η σωστή τήρηση του χρονισμού της τοποθέτησης των μέτρων άμεσης
υποστήριξης.

Εδώ δεν θα πρέπει να γίνει σύγχυση με τους συνθλιβόμενους σχηματισμούς που εκδηλώνουν μεγ άλες
συγκλίσεις σε μικρής αντοχής γεωϋλικά όταν ο λόγος αντοχής του γεωϋλικού με τις επί τόπου
αναπτυσσόμενες τάσεις είναι μικρός. Η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση των συνθηκών συνθλ ιβομένου
πετρώματος δίδονται από την εγκεκριμένη Μελέτη και ελέγχονται με την παρακολούθηση των συγκλίσεων
σύμφωνα με οδηγίες που περιλαμβάνονται στη Μελέτη (π.χ. άκαμπτη υποστήριξη, ή αντίθετα με ελεγχόμενη
ενδοτικότητα και σύγκλιση, χρονισμοί εγκατάστασης στοιχείων υποστήριξης κ.λπ.).

5.8 Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής
Τα κατάλληλα προϊόντα των υπογείων εκσκαφών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των
μόνιμων έργων. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα αποτεθούν
χωριστά από τα ακατάλληλα προϊόντα που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα
επιλέγονται, κατά το δυνατόν, κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισμένες οριστικές
και εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις αποθεσιοθαλάμων, ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους
αποθήκευσης, από όπου αργότερα θα μεταφέρονται στις καθορισμένες οριστικές και εγκεκριμένες θέσεις.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μόνιμες κατασκευές θα απορριφθούν
σε θέσεις σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Μελέτη, χωρίς να επηρεάζουν τη ροή των επιφανειακών υδάτων,
να δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή ροή τους ή να δημιουργούν κίνδυνο πλημμύρας στην ευρύτερη
περιοχή. Τα υλικά αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για προσωρινές επιχώσεις εφ’ όσον αυτό εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
Κατά την απόθεσή τους τα ως άνω προϊόντα θα διαστρώνονται, θα εξομαλύνονται και θα διαμορφώνονται,
ώστε να διαμορφώνονται ευσταθή και ομοιόμορφα πρανή με κατάλληλες κλίσεις και κ αλαίσθητη εμφάνιση οι
δε χώροι απόθεσης θα αποστραγγίζονται, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους ή η συσσώρευση νερού.
Αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στα τεύχη δημοπράτησης, η διάστρωση των υλικών στους
αποθεσιοθαλάμους θα γίνεται σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από 1,00 m, χωρίς άλλη ιδιαίτερη
συμπύκνωση πέρα από αυτή που προκαλείται από τα μηχανήματα μεταφοράς και διάστρωσης.

5.9 Αντιμετώπιση γεωλογικών καταπτώσεων (γεωλογικές υπερεκσκαφές) και ειδικών μη
κανονικών καταστάσεων
Ως γεωλογικές υπερεκσκαφές ορίζονται οι γεωλογικές καταπτώσεις βραχόμαζας ή εδαφικού υλικού που
εκτείνονται σε απόσταση πέραν των εξήντα εκατοστών (60 cm) από τη γραμμή «Β» οι οποίες οφείλονται
αποκλειστικά σε γεωλογικά αίτια (δηλ. καταπτώσεις εξαιτίας της παρουσίας ανοικτών ασυνεχειών με
δυσμενή προσανατολισμό ή της ύπαρξης λεπτών διατμημένων ζωνών κ.λπ.) και όχι σε κακοτεχνίες του
Αναδόχου, παρουσιάζονται δε μόνο κατά τη διάρκεια των εργ ασιών υπόγειας εκσκαφής (του βήματος
προχώρησης) σε πλήρως ανυποστήρικτη σήραγγα. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι
καταπτώσεις σε περιοχές που δεν εμφανίζουν ασυνέχειες ή όπου έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα μέτρα
άμεσης υποστήριξης ή που έχουν διαπιστωθεί κακοτεχνίες από πλευράς του Αναδόχου.
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Μεμονωμένες γεωλογικές υπερεκσκαφές αναγνωρίζονται για πληρωμή εφόσον είναι τοπικού χαρακτήρα και
συνιστούν έκτακτο και απρόβλεπτο συμβάν και τα αίτιά τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από τη
Μελέτη και να εντοπισθούν από:
-

διατρήσεις που γίνονται για τη γόμωση των εκρηκτικών,

-

διατρήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση των αγκυρίων,

-

ερευνητικές διατρήσεις,

-

ενδείξεις ή παρατηρήσεις προηγούμενων εκσκαφών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Συνεχείς ή συχνές καταπτώσεις που οφείλονται ή συνδέονται άμεσα με τη γενικότερη γεωλογική και
τεκτονική
δομή
τμήματος
της
περιοχής διέλευσης της σήραγγας δεν είναι δυνατό να
χαρακτηρισθούν/αιτιολογηθούν ως γεωλογικές καταπτώσεις, διότι αυτές οφείλουν να αντιμετωπίζονται είτε
με ανάλογη προσαρμογή της μεθόδου εκσκαφής, είτε με εφαρμογή αντιστοίχων μέτρων υποστήριξης.
Μετά την εκδήλωση των καταπτώσεων και προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η αναγνώριση του αιτήματος του
Αναδόχου για την πληρωμή τους, θα πρέπει:
-

Να ειδοποιηθεί αμέσως η Υπηρεσία.

-

Να γίνει γεωλογική χαρτογράφηση και τοπογραφική αποτύπωσή τους παρουσία και των
εκπροσώπων της Υπηρεσίας.

-

Να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σχετικό γραπτό αίτημα, το οποίο θα συνοδεύεται
και από πλήρη αιτιολόγηση/ τεκμηρίωση.

-

Να εγκριθεί εγγράφως από την Υπηρεσία το προαναφερθέν αίτημα.

Επισημαίνεται ότι πριν από τη συνέχιση των εργασιών εκσκαφής της σήραγγας είναι αναγκαίο να υποβληθεί
από τον Ανάδοχο και να εγκριθεί από την Υπηρεσία συνοπτική Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται
ο τρόπος αποκατάστασης της εκδηλωθείσας κατάπτωσης και συνέχισης της εκσκαφής.
Δεν αναγνωρίζονται για πληρωμή ως γεωλογικές υπερεκσκαφές οι υπερεκσκαφές που οφείλονται σε μη
έντεχνη εφαρμογή από τον Ανάδοχο της μεθόδου εκσκαφής ή σε κακοτεχνίες του, ούτε οι υπερεκσκαφές
λόγω γεωλογικών συνθηκών, οι οποίες όμως οφείλονται στην μέθοδο εκσκαφής του Αναδόχου.
Η αιτιολογημένη υπερεκσκαφή, εξαιτίας των συντελεσθεισών καταπτώσεων λόγω γεωλογικών α ιτίων,
επιμετράται για πληρωμή μόνον εφόσον εκτείνεται τουλάχιστον 60 cm πέραν της γραμμής «B» και σύμφωνα
με όσα αναφέρονται προηγουμένως. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο όγκος της πρόσθετης εκσκαφής επιμετράται
σε όλο το τμήμα του πέραν της γραμμής «Β».
Ως ειδικές μη κανονικές καταστάσεις θεωρούνται περιπτώσεις κατά την υπόγεια διάνοιξη, όπως π.χ.:
-

Συνάντηση εγκοίλων - καρστικών (karst) του πετρώματος.

-

Συνάντηση σημαντικών ρηγμάτων. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται κύρια ή/και ενεργά ρήγματα που
μπορούν να ενεργοποιηθούν σε σεισμό δίνοντας τεκτονικές μετατοπίσεις μεγαλύτερες των 10 cm. Δεν
χαρακτηρίζονται ως σημαντικά ρήγματα διακλάσεις, διαρρήξεις ή δευτερεύοντα ρήγματα.

-

Τεκτονικά λατυποπαγή με χαλαρό χαρακτήρα που αποτελούνται από μεγάλα μπλοκ.

-

Τεχνητά, μη προεντοπισμένα εμπόδια (π.χ. αγωγοί, υπόγειες κατασκευές κ.λπ.).

-

Πολύ μεγάλης ποσότητας εισροές υπόγειου νερού με παροχή που ξεπερνά τα 100 m /h και για μήκος
τουλάχιστον 1 m κατά τη διεύθυνση του άξονα της σήραγγας.

-

Μαλακή ή και υδαρής, (πολτώδης) μάζα στο πέτρωμα σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το 20% του
εμβαδού του μετώπου εκσκαφής εφόσον δεν αποτελεί διακριτό κατά μήκος της σήραγγας γεωλογικό
σχηματισμό.

3

Κάποιες τέτοιες περιπτώσεις και σε κάποιον βαθμό ενδεχομένως μπορεί να έχουν προβλεφθεί, με τρόπους
αντιμετώπισης, από τη Μελέτη. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό και μάλιστα πλήρως. Για ορισμένες τέτοιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατό να υπάρχουν χρήσιμες προειδοποιητικές ενδείξεις μέσω πληροφοριών
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από προδιατρήσεις πίσω από το εκάστοτε μέτωπο εκσκαφής. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, η εικόνα
παρουσιάζεται πληρέστερη όταν εμφανίζεται στο μέτωπο του τελευταίου βήματος εκσκαφής. Εν πάση
περιπτώσει, μόλις διαπιστωθεί το πρόβλημα θα γίνονται τα ακόλουθα:
-

Ανάσχεση της κανονικής διαδικασίας εκσκαφής και προόδου του έργου στη θέση που διαπιστώνεται
το πρόβλημα. Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για αργούν προσωπικό και σταλ ίες μηχανημάτων και
εξοπλισμού μέχρι να επαναληφθεί η κανονική διαδικασία εκσκαφής,.

-

Ενημέρωση της Υπηρεσίας ώστε να συμφωνηθεί από κοινού το είδος και η έκταση του προβλήματος
καθώς και η διαδικασία του τρόπου αντιμετώπισης.

-

Ενδεχομένως συμπληρωματικές διερευνήσεις.

-

Σύνταξη ταχείας μελέτης για τον τρόπο αντιμετώπισης των ειδικών μη κανονικών κ αταστάσεων. Η
εφαρμογή θα γίνεται με εντολή ή/και με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.10

Γεωλογικές χαρτογραφήσεις

Ο Ανάδοχος θα συντάξει τη γεωλογική χαρτογράφηση όλων των επιφανειών των υπογείων ε κσκαφών. Η
γεωλογική χαρτογράφηση γίνεται επί συγκεκριμένου εντύπου, όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά και η
γεωμηχανική κατάταξη του γεωϋλικού με ή χωρίς παρουσία νερού κατά περίπτωση. Το συμπληρωμένο
έντυπο της χαρτογράφησης θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. Ο Ανάδοχος θα τοποθετεί
πινακίδες ανά πενήντα (50) μέτρα, στις οποίες θα αναγράφεται η χιλιομετρική θέση της διατομής της
σήραγγας, με σκοπό, εκτός των άλλων, τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης των στοιχείων των
χαρτογραφήσεων με την κατά μήκος όδευση του άξονα της σήραγγας.
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα εκείνα τα μέσα, τον εξοπλισμό και τη βοήθεια, ώστε να υπάρχει πρόσβαση
στις επιφάνειες εκσκαφής του γεωϋλικού για την εκτέλεση των γεωλογικών χαρτογραφήσεων.

5.11

Συμβατικές κατηγορίες υπόγειας εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης

Οι προβλεπόμενες στη Μελέτη συμβατικές κατηγορίες υπόγειας εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης
βασίζονται στην ποιότητα του γεωϋλικού (γεωμηχανική κατάταξη), τις λοιπές τεχνικογεωλογικές συνθήκες,
την παρουσία νερού, τη δυνατότητα εξόρυξης με ανατινάξεις ή μηχανικά μέσα, τη δι ογκωσιμότητα ή
συνθλιψιμότητα του περιβάλλοντος γεωϋλικού, το ύψος των υπερκειμένων, την ευστάθεια του μετώπου
εκσκαφής, την ευστάθεια του βήματος εκσκαφής της ανεπένδυτης διατομής, τα αποτελέσματα των
μετρήσεων σε παρόμοιες συνθήκες, τις τελικές διαστάσεις εκσκαφής κ.λπ. Οι συμβατικές κατηγορίες
υπόγειας εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης, ορίζονται στην Μελέτη εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης
του υπογείου έργου, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή.
Τυχόν μεταγενέστερα ή πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της άμεσης υποστήριξης της διατομής της σήραγγας με
υλικά και μεθόδους, που πιθανόν υπερκαλύπτουν τα προβλεπόμενα για μια συμβατική κατηγορία εκσκαφής
και εφαρμόζονται είτε για ενίσχυση της άμεσης υποστήριξης είτε σαν τμήμα της τελικής επένδυσης, δεν
θεμελιώνουν διεκδίκηση αλλαγής της εν λόγω συμβατικής κατηγορίας για την αποζημίωση της εκσκαφής και
υποστήριξης.
Τυχόν χρήση υλικών και μεθόδων υποστήριξης επί πλέον των προβλεπομένων σε κάθε κατηγορία θα
αποζημιωθεί εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας, η επιλογή της κάθε συμβατικής κατηγ ορίας
εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης (εκ των διατομών που προβλέπονται στη Μελέτη), θα γ ίνεται από Ειδική
Ομάδα που ορίζεται από την Υπηρεσία, παρουσία εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του
Αναδόχου.
Μετά την επιλογή της συμβατικής κατηγορίας εκσκαφής από την ειδική ομάδα και εκπρόσωπο του
Αναδόχου, ο Ανάδοχος προχωρεί άμεσα στην εφαρμογή των καθορισμένων στη Μελέτη μέτρων άμεσης
υποστήριξης, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγορία. Κα μία καθυστέρηση στη λήψη επιτόπου
αποφάσεων δεν δικαιολογείται, διότι τα μέτρα υποστήριξης πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα στον
προβλεπόμενο από τη Μελέτη χρόνο.
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Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της ειδικής ομάδας και του εκπροσώπου του Αναδόχου ως
προς την επιλογή της συμβατικής κατηγορίας εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:
(α) Εκτελείται δοκιμαστική διάνοιξη μήκους 8 έως 15 μέτρων, βάσει της προταθείσης από την ειδική ομάδα
ή από τον Ανάδοχο συμβατικής κατηγορίας εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης, η οποία όμως θα
περιλαμβάνει τα λιγότερα ποσοτικά μέτρα άμεσης υποστήριξης.
(β) Στη δοκιμαστική διάνοιξη σήραγγας, εγκαθίστανται από τον Ανάδοχο όργανα μετρήσεων της μηχανικής
συμπεριφοράς του γεωϋλικού, τα οποία θα παρακολουθούνται συστηματικά δύο φορές την ημέρα και
θα καταγράφονται οι μετρήσεις. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων και με βάση τα προβλεπόμενα
στη Μελέτη μεγέθη (π.χ. ρυθμός εξέλιξης συγκλίσης, σύγκλιση και παραμόρφωση), θα καθορίζεται
αμετάκλητα η προς εφαρμογή κατηγορία εκσκαφής και υποστήριξης.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

(γ) Ο συνολικός αριθμός δοκιμαστικών διανοίξεων σε μία σήραγγα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο για
κάθε συμβατική κατηγορία εκσκαφής και υποστήριξης.
Σε τοπική μόνον κλίμακα, για την αντιμετώπιση ειδικών γεωλογικών/ γεωτεχνικών συνθηκών (εν δυνάμει
καταπτώσεις μεγάλων όγκων), τη μείωση γεωλογικών υπερεκσκαφών κλπ., η Υπηρεσία θα εγκρίνει την
εφαρμογή πρόσθετων μέτρων άμεσης υποστήριξης περιορισμένης κλίμακας.
Τα στοιχεία τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά κατά τη λήψη των αποφάσεων ως προς την
επιλογή της συμβατικής κατηγορίας εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης είναι τα εξής:
(α) Η Μελέτη της σήραγγας, η οποία περιέχει τα σχετικά κριτήρια χαρακτηρισμού των συμβατικών
κατηγοριών εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης, το σύνολο των βασικών πληροφοριών για τις
αναμενόμενες γεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες, το είδος, το πλήθος, τον τρόπο και το χρονισμό
κατασκευής των μέτρων άμεσης υποστήριξης.
(β) Τα αποτελέσματα των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών που γίνονται κατά τη φάση
εκσκαφής της σήραγγας (π.χ. ερευνητικές διατρήσεις προπορείας).
(γ) Τα στοιχεία των γεωλογικών χαρτογραφήσεων οι οποίες πρέπει να συντάσσονται σε κάθε βήμα
εκσκαφής και των οποίων η ερμηνεία θα γίνεται απαραιτήτως από όλους τους εμπλεκόμενους στην
κατασκευή της σήραγγας.
(δ) Τα αποτελέσματα του προγράμματος μετρήσεων των εγκατεστημένων οργάνων.
(ε)

Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις των πεπειραμένων μελών του προσωπικού των συνεργείων διάνοιξης
και άμεσης υποστήριξης, τους οποίους θα πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος.

Η επιλογή της κάθε συμβατικής κατηγορίας εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης θα γίνεται καθημερινά βάσει
των επιτόπου παρατηρήσεων κατά την διάρκεια των εκσκαφών, με δυνατότητα αναπροσαρμογής της εν
λόγω κατηγορίας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

5.12

Τήρηση στοιχείων υπόγειων εκσκαφών

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβή στοιχεία για όλες τις υπόγειες εκσκαφές. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πλ ήρη, ώστε να
επιτρέπουν τον ακριβή σχεδιασμό, σε κάτοψη και τομή, στο γενικό δελτίο καταγραφής των στοιχείων
εκσκαφής των θέσεων και των ορίων κάθε προχώρησης.
Στο τέλος κάθε βάρδιας ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Υπηρεσία δύο (2) αντίγραφα των στοιχείων
εκσκαφής, που καταγράφηκαν στη βάρδια αυτή. Τα στοιχεία αυτά θα καταγράφονται σε έντυπα εγκεκριμένα
από την Υπηρεσία, και θα φέρουν τις υπογραφές των εκπροσώπων του Αναδόχου, οι οποίοι θα ελέγχουν
και θα πιστοποιούν τα στοιχεία των σχετικών εντύπων στο τέλος κάθε βάρδιας, φροντίζοντας να
εξασφαλιστεί ότι αυτά δεν συγκρούονται με τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην προηγούμενη βάρδια.
Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, οι εκθέσεις κάθε βάρδιας θα περιλα μβάνουν τα
ακόλουθα στοιχεία:
1. Τη χιλιομετρική θέση στο μέτωπο κατά την έναρξη και στο τέλος κάθε βήματος προχώρησης, καθώς
επίσης και τη θέση και διεύθυνση της πλευράς ή των πλευρών της προχώρησης, σε συσχετισμό με
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τον άξονα της σήραγγας ή με άλλη κατάλληλη γραμμή αναφοράς, στην περίπτωση που η προχώρηση
δεν γίνεται μέχρι τις τελικές γραμμές της εκσκαφής.
2. Τη μεθοδολογία και τα μέσα εκσκαφής κάθε βήματος. Σε περίπτωση εκσκαφής με ανατινάξεις, τη
διάταξη των διατρήσεων, τον αριθμό, τις θέσεις, το μέγεθος και το μήκος των οπών.
3. Τον τύπο και την ποσότητα των εκρηκτικών για κάθε προχώρηση, τον τύπο, τη θέση και τη διαδοχή
πυροδότησης των πυροκροτητών και το χρόνο της ανατίναξης, σε περίπτωση εκσκ αφής με
ανατινάξεις.
4. Τον αριθμό, το μήκος, την θέση και τον τύπο των χαλύβδινων πλαισίων υποστήριξης, των δικτυωτών
πλαισίων υποστήριξης και των αγκυρίων που τοποθετήθηκαν, το χρόνο στον οποίο τελείωσε η
εγκατάσταση κάθε αγκυρίου, καθώς και τη θέση, την έκταση και έναν ενδεικτικό αριθμό των
χαλύβδινων συνδετηρίων δοκών και του μεταλλικού πλέγματος που τοποθετήθηκε. Επίσης, όλα τα
στοιχεία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5. Την τυχόν τοποθέτηση οργάνων.
6. Τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων και τον αριθμό και τις κατηγορίες του εξοπλισμού που
χρησιμοποιήθηκε.
7. Τον χρόνο έναρξης και αποπεράτωσης κάθε κύκλου εργασίας, δηλ. της μετακίνησης και εγκ ατάστασης
του εξοπλισμού εκσκαφής, αερισμού, ξεσκαρώματος, της τοποθέτησης των μέτρων άμεσης
υποστήριξης, της αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής, καθώς και το χρόνο αναμονής ή διακοπής
της εργασίας.
8. Ασυνήθη περιστατικά που θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καταπτώσεις
γεωϋλικού, παρουσία ασταθούς ή χαλαρού γεωϋλικού, εισροές νερού ή αερίων κ.λπ.
Επιπλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα καταγράφει (θα αποτυπώνει), αμέσως μετά από κάθε βήμα
προχώρησης, τις διατομές εκσκαφής, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι διαδικασίες εκσκ αφής, να
εξακριβωθούν και να προσδιοριστούν γεωμετρικά οι προεξοχές του βράχου μέσα από τη γραμμή «Α», που
θα απαιτηθεί να απομακρυνθούν, και να συγκριθούν οι γραμμές εκσκαφής που δείχνονται στα σχέδια της
Μελέτης με τις πραγματικές γραμμές εκσκαφής που επιτεύχθηκαν μετά το ξεσκάρωμα. Το σύστημα
καταγραφής πρέπει να είναι ικανό να καθορίζει με ακρίβεια την έκταση των εκσκαφών επί πλέον ή λιγότερο
σε σχέση με τη θεωρητική διατομή της σήραγγας.
Οι διατομές αυτές θα λαμβάνονται κάθετα προς τον άξονα της σήραγγας και σε αποστάσεις που δεν θα
υπερβαίνουν τα δύο (2) μέτρα ή το μήκος κάθε προχώρησης, ή όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σταδιακά, με
την πρόοδο των εργασιών και εφόσον αποδειχθεί η σταθερότητα των διαμορφουμένων διατομών σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της Μελέτης, θα μπορεί να αυξηθεί η απόσταση λήψης των διατομών, όπως θα ορίσει η
Υπηρεσία.
Οι εργασίες για την αποτύπωση της διατομής εκσκαφής για κάθε προχώρηση, στα αρχικά στάδια της
εργασίας, θα εκτελούνται άμεσα μετά το ξεσκάρωμα. Διαγράμματα των διατομών σε μορφή αποδεκτή από
την Διευθύνουσα Υπηρεσία θα σχεδιάζονται από τον Ανάδοχο την επόμενη ημέρα μετά την αποτύπωση.
Αντίγραφα των διαγραμμάτων αυτών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για έγκριση μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από την εκτέλεση της αποτύπωσης.
Αδυναμία του Αναδόχου να τηρήσει τέτοια στοιχεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω, αποτελεί
λόγο για την Υπηρεσία να μην εγκρίνει για πληρωμή οποιαδήποτε πιστοποίηση που π εριέχει κονδύλια
σχετικά με τη διάνοιξη, ή να προβαίνει σε προσωρινή περικοπή από την αποζημίωση του Αναδόχου για την
διάνοιξη της σήραγγας, μέχρι να συνταχθούν και να υποβληθούν τα στοιχεία.

6

Αποδοχή περαιωμένης εργασίας - Ανοχές

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης, ο Ανάδοχος θα φροντίζει έτσι ώστε οι
διαστάσεις των πραγματοποιούμενων εκσκαφών να εξασφαλίζουν το εσωτερικ ό περιτύπωμα των
σηράγγων, όπως αυτό προβλέπεται από τα σχέδια της Μελέτης και τη Σύμβαση, και το οποίο θα προκύψει
μετά την κατασκευή της άμεσης υποστήριξης, την επισυμβείσα σύγκλιση και την τοποθέτηση της μόνιμης
επένδυσης (οι διαστάσεις της άμεσης υποστήριξης και της μόνιμης επένδυσης νοούνται όπως προέκυψαν
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από τις αντίστοιχες διαστασιολογήσεις των μελετών). Η εξασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται με την υλοποίηση
της γραμμής ελάχιστης εκσκαφής Α στην οποία έχουν ενσωματωθεί και όλες οι αποδεκτές ανοχές όπως
ορίζεται στο άρθρο 3.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

O έλεγχος της Γραμμής “Α” θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε φάση της εργασίας, αλλά θα έχει
διαφορετική θεώρηση ως προς τις προβλέψεις των μεγεθών της σύγκλισης d 2 και της μετακίνησης του
περιβάλλοντος γεωϋλικού u. Όταν ο έλεγχος γίνεται πριν αρχίσουν τα φαινόμενα συγκλίσεων/ μετακινήσεων,
υπολογίζονται ολόκληρα τα μεγέθη d 2 και u, ενώ όταν γίνεται μετά την ολοκλήρωση των συγκλίσεων/
μετακινήσεων, τα d2 και u μηδενίζονται. Σε ενδιάμεση φάση θα γίνονται κατάλλ ηλες εκτιμήσεις των μεγεθών
d2 και u με βάση τα αποτελέσματα των εκτελεσθεισών οργανομετρήσεων και σύμφωνα με τις εντολές τις
Υπηρεσίας.
Εκτός από τις ανοχές σε κάθε διατομή της σήραγγας, θα λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν αποκλ ίσεις του
άξονα της πραγματικής εκσκαφής της σήραγγας σε σχέση με τον θεωρητικό άξονα της σήραγγας, ώστε να
εξασφαλισθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τη Μελέτη, γεωμετρία του θεωρητικού άξονα της σήραγγας
(οριζοντιογραφικά και υψομετρικά). Μέγιστες σχετικές αποκλίσεις είναι οι ακόλουθες, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από τηνΜελέτη:
Για σήραγγες μήκους L d 500 m
r 0,01 m

Μέγιστη οριζοντιογραφική απόκλιση άξονα

=

Μέγιστη υψομετρική απόκλιση άξονα

= r 0,005 m

Για σήραγγες μήκους L t 1.000 m
Μέγιστη οριζοντιογραφική απόκλιση άξονα

= r 0,02 m

Μέγιστη υψομετρική απόκλιση άξονα

= r 0,01 m

Για ενδιάμεσα μήκη ισχύει γραμμική παρεμβολή.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των γεωμετρικών στοιχείων κάθε διατομής με τα παραπάνω, συνεπάγεται
την μη παραλαβή της εργασίας και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με
τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται ως εξής:

7.1

Εκσκαφή σήραγγας

7.1.1

Με επιμέτρηση κατ΄όγκο.

Η επιμέτρηση εκσκαφής της σήραγγας θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (προ της εκσκαφής του γ εωυλικού) της
αντίστοιχης συμβατικής κατηγορίας, όπως αυτή προβλέπεται στη Μελέτη. Για λόγους επιμέτρησης, σαν αρχή
και τέλος του υπογείου έργου θεωρείται θέση της στέψης (κλείδας) επί του μετώπου προσβολής.
Η επιμέτρηση της εκσκαφής της σήραγγας καθορίζεται με τις ακόλουθες διακριτοποιήσεις:
i.

Αναλόγως της κατηγορίας του γεωυλικού. Η διάκριση γίνεται με βάση την κατηγοριοποίηση των
τεχνικογεωλογικών ενοτήτων και των ζωνών ομοιογενούς συμπεριφοράς της Μελέτης (Γενικά στα
σκληρά πετρώματα υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις στην εκσκαφή αλλά μικρότερες για την
υποστήριξη ενώ οι σχετικώς μικρότερες απαιτήσεις εκσκαφής στα μαλακά πετρώματα συνοδεύονται
με μεγαλύτερες για την υποστήριξη.)

ii.

Συναρτήσει του μεγέθους της διατομής ολικής εκσκαφής της σήραγγας. Προβλέπετα ι διακριτοποίηση
2
της επιμέτρησης σε σήραγγες με εμβαδόν διατομής μικρότερο των 12 m , σε σήραγγες με εμβαδόν
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μεταξύ 12 και 40 m και σε σήραγγες με εμβαδόν μεγαλύτερο των 40 m . (Για διατομές ολικής
εκσκαφής με πλάτος ή/και ύψους μικρότερο από 4,0 m, οι δυσκολίες εκσκαφής είναι μεγαλύτερες
λόγω περιορισμένου χώρου στη διακίνηση του εξοπλισμού)
iii.

Η εκσκαφή της συνολικής διατομής της σήραγγας όταν υλοποιείται σε φάσεις (εκσκαφή θόλου ή
τμημάτων του και εν συνεχεία εκβαθύνσεων υπό μορφή βαθμίδων) επιμετράται σε ενιαία διατομή για
λόγους απλοποίησης της διαδικασίας επιμέτρησης. Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια της σύμβασης
εκτελείται εκσκαφή μίας μόνο φάσης, η επιμέτρηση θα διακρίνει αυτή την εκσκαφή. {Ενδεικτικά οι
δυσκολίες είναι αυξημένες εάν εκσκάπτεται μόνον ο θόλος (εκσκαφή οριζοντίως διεξαγόμενη εάν
εκσκάπτεται μόνο ο θόλος ή εκσκάπτεται υποχρεωτικώς η διατομή σε μία μόνον ενιαία φάση).ενώ θα
είναι μειωμένες εάν εκσκάπτεται μόνο εκβάθυνση (όταν έχει προηγηθεί με άλλη σύμβαση ο θόλος)}.

iv.

Ειδικές εκσκαφές μικρού πλάτους (μικρότερου ή ίσου των 3,0 m) όπως π.χ. φρέατα, τάφροι, εσοχές
ή θάλαμοι.

v.

Ειδικές περιπτώσεις υπογείων διανοίξεων με ιδιαίτερη δυσκολία όπως μεγάλων διαστάσεων
θάλαμοι, υπόγειες αίθουσες κ.λπ.
3

Η επιμέτρηση της εργασίας εκσκαφής της σήραγγας θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m ) εκσκαπτόμενου υλικού,
με όριο τη Γραμμή «Β». Ως γραμμή πληρωμής θα λαμβάνεται η “Β” ασχέτως εάν η διάνοιξη της διατομής
την έχει υπερβεί τη “Β” ή βρίσκεται μεταξύ των “A” και “B”.
Επισημαίνεται ότι για την επιμέτρηση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος , πέραν του προβλεπόμενου πάχους
από τη μελέτη θα προστίθεται και ο όγκος έως την απόσταση d o/2 από την Γραμμή «Α» προς τη Γραμμή
«Β» (δηλαδή έως τη μέση της απόστασης των γραμμών «Α» και «Β»).
Τονίζεται ότι οι τυχόν επί πλέον του ανωτέρω ορίου ποσότητες της εργασίας εκσκαφής της σήραγγας δεν θα
επιμετρώνται.
Επισημαίνεται επίσης ότι:
x

στον πυθμένα των διατομών (προσωρινό ή τελικό δάπεδο) της σήραγγας,

x

στην περιοχή της διατομής όπου κατασκευάζονται δοκοί προπορείας βαρέως τύπου,

οι γραμμές «Α» και «Β» συμπίπτουν εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη Μελέτη.
Στις παρειές, κατά την εκβάθυνση της σήραγγας μετά την εκσκαφή του θόλου, η απόσταση των γραμμών
«Α» και «Β» μπορεί να ορίζεται από τη Μελέτη στο 50% εκείνης του θόλου.
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά συμβατική κατηγορία στην οποία έχει καταταχθεί το κάθε τμήμα της σήραγγας.
Διευκρινίζεται ότι η κατάταξη κάθε διατομής σε συμβατική κατηγ ορία εκσκαφής αφορά σε ολόκληρη την
διατομή και δεν επιτρέπεται να κατατάσσεται ένα ποσοστό αυτής σε μία συμβατική κατηγορία και το
υπόλοιπο σε μία άλλη.
Όλες οι εργασίες για την κατασκευή των διευρύνσεων, διόδων διαφυγής, εγκαρσίων συνδέσεων κ.λπ. θα
αποζημιώνονται με την ίδια τιμή μονάδας της αντίστοιχης συμβατικής κατηγ ορίας.
Η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 m από το στόμιο της σήραγγας,
για την οποία απαιτείται σύμφωνη γνώμη ή εντολή της Υπηρεσίας, επιμετράται σε κυβοχιλιομέτρα, για την
επιπλέον απόσταση της νέας θέσης από τη συμβατική (150μ από το στόμιο της σήραγγα ς)
Στις ως άνω επιμετρούμενες ποσότητες περιλαμβάνονται:

22

x

Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, με
τους τυχόν νεκρούς χρόνους και :

x

Η προμήθεια των απαραίτητων εκρηκτικών και σχετιζόμενων υλικών και εξαρτημάτων.

x

Η διαχείριση αυτών και η χρησιμοποίησή τους στο έργο σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας.

x

Οι εργασίες διάτρησης των κύριων διατρημάτων.

x

Οι εργασίες διάτρησης των περιμετρικών οπών.
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x

Οι εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς εκτός σήραγγας, σε απόσταση 150 m από το στόμιό της, και
απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής.

x

Οι εργασίες τυχόν προσωρινών αποθέσεων και οι ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.

x

Οι εργασίες ξεσκαρώματος της διατομής.

x

Οι εργασίες ξεσκαρώματος της περιοχής της διατομής που εκδηλώθηκαν υπερεκσκαφές.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων καταγραφών, ελέγχων, οι εργασίες μετρήσεων
συγκέντρωσης αερίων (προμήθεια και χρήση απαιτούμενων οργάνων, απασχόληση για την
καταγραφή και παρουσίαση των μετρήσεων) κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και
υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

x

Η διαμόρφωση των προσωρινών αποθέσεων, η διάστρωση και συμπύκνωση των προϊόντων στις
τελικές τους θέσεις

7.1.2

Με επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα.

Εναλλακτικά, αν ορίζεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η επιμέτρηση όλων των ανωτέρω και επί πλέον
των μέτρων άμεσης υποστήριξης θα γίνεται σε τρέχοντα μέτρα μήκους σήραγγας ανάλογα με την κατηγορία
της διατομή της, και στη μονάδα μέτρησης ανάγονται και οι εργασίες άμεσης υποστήριξης, δηλαδή πλαίσια,
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρια, δοκοί προπορείας, και πλέγματα.

7.2

Γεωλογικές καταπτώσεις (γεωλογικές υπερεκσκαφές) και περιπτώσεις ειδικών μη
κανονικών καταστάσεων.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα υπερεκσκαφής με μέτρηση του όγκου του γεωυλικού προ της
κατάπτωσής του, σύμφωνα με σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάσσεται, και στο οποίο θα αναφέρονται οι
λόγοι και οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην κατάπτωση και ως εκ τούτου θα τεκμηριώνεται η επιμέτρηση
των εν λόγω προϊόντων. Στο πρωτόκολλο θα φαίνονται η θέση και οι ακριβείς διαστάσεις της κατάπτωσης
και θα υπολογίζεται ο όγκος της προ της κατάπτωσης.
Η αιτιολογημένη υπερεκσκαφή, εξαιτίας των συντελεσθεισών καταπτώσεων λόγω γεωλογικών α ιτίων, θα
επιμετράται μόνον εφόσον εκτείνεται τουλάχιστον 60 cm πέραν της γραμμής «Β».
Στις ως άνω επιμετρούμενες ποσότητες περιλαμβάνονται:
x

Οι εργασίες φόρτωσης των προϊόντων με οποιοδήποτε μέσο, ανεξαρτήτως παρουσίας νερού.

x

Η μεταφορά των προϊόντων από το σημείο φόρτωσης σε οποιαδήποτε απόσταση και από
οποιαδήποτε οδό, για τη κατασκευή επιχωμάτων ή απόθεση σε θέση της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

x

Οι εργασίες τυχόν προσωρινών αποθέσεων και οι ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.

x

Η διάστρωση των προϊόντων στη θέση απόθεσης και η ελαφρά συμπύκνωσή τους.

x

Η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού και το τυχόν αργούν προσωπικό

Στην περίπτωση εμφάνισης ειδικών μη κανονικών καταστάσεων που έχουν περιγραφεί στην § 5.9, για
την επιμέτρηση της εκσκαφής ισχύουν τα ακόλουθα:
α)

Όταν απαιτούνται πρόσθετες ειδικές, μικρού πλάτους ή ύψους εκσκαφές, αυτές επιμετρώνται ως
ειδικές εκσκαφές.

β)

Αργία του εξοπλισμού και του προσωπικού εκσκαφών κατά
αντιμετώπισης του προβλήματος δεν επιμετράται.

γ)

Εργασίες διερεύνησης και εφαρμογής προσθέτων μέσων αντιμετώπισης και ενίσχυσης,
επιμετρώνται με τις αντίστοιχες των εργασιών αυτών Προδιαγραφές, βάσει των πραγματικών,
αποδεκτών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ποσοτήτων.

τη διάρκεια

των ενεργε ιών
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Ελεγχόμενη ανατίναξη.

Οι εργασίες της γραμμικής διάτρησης και της περιμετρικής ανατίναξης δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα, διότι είναι
ενσωματωμένες στην επιμέτρηση της εκσκαφής της σήραγγας της παρ. 7.1

7.4

Ειδικοί τρόποι εκσκαφής.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εάν επιβάλλεται για οποιοδήποτε λόγο, με εντολή ή/και με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, η εφαρμογή
ειδικών τρόπων εκσκαφής όπως είναι:
α)

εκσκαφή χωρίς χρήση εκρηκτικών, ενώ το είδος του πετρώματος καθιστά συμφέρουσα ή
καταλληλότερη τη χρήση εκρηκτικών,

β)

συμπλήρωση της εκσκαφής, που γίνεται στο κύριο (πάνω από 80%) μέρος της διατομής, με
εκρηκτικά, δια μηχανικών μέσων (σφύρα, φρέζα κ.λπ.) για εξομάλυνση επιφανειών ή για περιορισμό
των διαταράξεων,

τότε η εκσκαφή επιμετράται σε κυβικά μέτρα και πληρώνεται με ιδιαίτερη τιμή όπως θα έχει προβλεφθεί ή
όπως ορίζεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

7.5

Εκσκαφή σε ζώνες με γεωτεχνικά προβλήματα.

Εάν προβλέπεται διάνοιξη
σε ζώνες με διογκούμενους ή συνθλιβόμενους σχηματισμούς, με υψηλή
υδροφορία, με μυλονιτιωμένα υλικά, σε περιοχές με περιορισμένο πάχος υπερκειμένω και σε περιοχές
όπου βρίσκονται σε μικρή απόσταση άλλες υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές τότε θα προβλέπεται πρόσθετη
αποζημίωση ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής υπογείου έργου.
Η προσαύξηση στη τιμή των εκσκαφών του υπογείου έργου είτε προβλέπεται κατά τη σύνταξη της μελέτης –
προϋπολογισμού (εάν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα γεωτεχνικά ή γεωμετρικά στοιχεία -μικρά υπερκείμενα
/κοντά σε κατασκευές) , είτε κατά τη φάση κατασκευής εφ’ όσον πραγματικά διαφοροποιούνται οι
αναμενόμενες γεωτεχνικές συνθήκες. Τότε μόνο και μετά από έγκριση τη υπηρεσίας, του τεκμηριωμένου
γραπτού αιτήματος του αναδόχου, θα γίνεται αποδεκτή η τροποποίηση των μεθόδων και συνθηκών
εργασίας.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Α.1

Γενικά

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2

Μέτρα υγείας και ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις ακόλουθες ή και άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις σχετικά με
την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε υπόγεια τεχνικά έργα:
x

Π.Δ.1073/16-9-81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”.

x

Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ114080/732/96 ”Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας
92/104/ΕΟΚ “Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας, της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες”
στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών” (ΦΕΚ 771/Β).
x Π.Δ.225/89 “Περί υγιεινής και ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα” (ΦΕΚ 106Β/ /2.5.89).
x ΕΛΟΤ HD 384-Ε2: Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
x Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/ 31.12.84).
x Π.Δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ” σε συνδυασμό με
την υπ' αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την Εγκύκλιο 11 (Αρ.
Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λόγω Π.Δ..
x Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από

τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ”.
x Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) “Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 86/188/ΕΟΚ“.
x Π.Δ.

397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή
χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ“.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα χρησιμοποιούμενα εκρηκτικά και οι διαδικασίες διαχείρισής τους θα ανταποκρίνονται στις απα ιτήσεις του
ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα των:
-

Π.Δ. 455/95 (ΦΕΚ268Α): “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του
ης
συμβουλίου της 5 Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών
εμπορικής χρήσεως”.

-

Π.Δ. 2/2006 - Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/95 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με
την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (268/Α) σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των
πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/15-4-2004 της Επιτροπής, σχετικά με το
έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών

-

Υ.Α. 5905/Φ.15/839/95 (ΦΕΚ 611/Β): “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και στις αποθήκες αυτών καθώς και σε αποθήκες εύφλεκτων και
εκρηκτικών υλών”.

-

Υ.Α. 3329/89 (ΦΕΚ 132Β): “Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε
κατανάλωση εκρηκτικών υλών”.

-

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β): Τροποποίηση της κοινής Υ.Α. 3329/89 (ΦΕΚ 132Β)
‘’Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών.’’

-

Ν. 2168/93 (ΦΕΚ 147Α): “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις”.

-

Υ.Α. 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301Β): “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως αδείας
διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και
ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής”.

Όλες οι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ανωτέρω νομικών
κειμένων και θα φέρουν τις απαραίτητες και προβλεπόμενες σημάνσεις.
Η διαχείριση των εκρηκτικών
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ
χορήγηση άδειας γομωτή και
Φ.6.9/13370/1560/1995 (ΦΕΚ

υλών θα γίνεται από άτομα που κατέχουν την ειδική άδεια σύμφωνα με την
73Β): “Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαι ολογητικά για την
πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες”, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α.
677/Β/31-7-95) και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/1996 (ΦΕΚ 1035/Β/15-11-1996)

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής (σε ότι αφορά τα ΜΑΠ της αναπνοής η επιλογή θα γίνεται με βάση τις
αναμενόμενες ή επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες):
Πίνακας 1 - ΜΑΠ
Είδος ΜΑΠ
Προστατευτική ενδυμασία
Προστασία χεριών και βραχιόνων
Προστασία κεφαλιού
Προστασία ποδιών
Προστασία της αναπνοής
Προστασία της αναπνοής
Προστασία της αναπνοής
Προστασία της αναπνοής
Προστασία της αναπνοής
Προστασία της ακοής
Προστασία της ακοής
Προστασία της ακοής
Προστασία της ακοής

26

Σχετικό Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 863
ΕΛΟΤ EN 388
ΕΛΟΤ EN 397
ΕΛΟΤ EN ISO 20345
ΕΛΟΤ EN 136
ΕΛΟΤ EN 140
ΕΛΟΤ EN 143
ΕΛΟΤ EN 149
ΕΛΟΤ EN 405
ΕΛΟΤ EN 352-1
ΕΛΟΤ EN 352-2
ΕΛΟΤ EN 352-3
ΕΛΟΤ EN 352-4
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Βιβλιογραφία
[1] ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00

Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων -- Tunnel worksite ventilation

]2] ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00

Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων -- Tunnel worksite lighting

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[3] ΕΛΟΤ EN 13631-16 Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Ισχυρά εκρηκτικά - Μέρος 16: Ανίχνευση και
μέτρηση τοξικών αερίων -- Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and
measurement of toxic gases
[4] ΕΛΟΤ EN 13631-1
Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Ισχυρά εκρηκτικά - Μέρος 1: Απαιτήσεις -Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements
[5] ΕΛΟΤ EN 13763-1
Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Πυροκροτητές και επιβραδυντές - Μέρος 1:
Απαιτήσεις -- Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 1: Requirements
[6] ΠΔ 128/2016 (ΦΕΚ268/Α/7-12-2016)): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
ης
2014/28/ΕΕ της 26 Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαικού κοινοβουλίου και του Συμβουλείου περί της
διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως»
[7] ΥΑ 5905/Φ.15/839/95 (ΦΕΚ 611/Β): «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις και στις αποθήκες αυτών καθώς και σε αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών»
[8] ΥΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301Β): «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως αδείας διαμετακόμισης
όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς
πραγματοποίησης αυτής»
[9] ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β): Τροποποίηση της κοινής ΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμοί
για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών»
[10] Τις διατάξεις του π.δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚ της
Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.»
(Α΄140), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 56/2012 «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του
Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της
4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Α΄140) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»
(Α΄108).
[11] ΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132Β): «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση
εκρηκτικών υλών», όπως ισχύει
[12] Ν 2168/93 (ΦΕΚ 147Α): «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-01-00

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖȐȞȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȝİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
Tunnels lining waterproofing with synthetic membranes

ȀȜȐıȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 6
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮșİȦȡİȓ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-05-01-00:2017.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İțʌȠȞȒșȘțİ
Įʌȩ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȠȒșȘıĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
2018-12-28 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ/ȉǼ 99 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
İȣȡȦʌĮȧțȐ, įȚİșȞȒ țĮȚ İșȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
Ǽȁȅȉ.

 Ǽȁȅȉ 2018
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȩ,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȝȚțȡȠĳȓȜȝ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ.
ȁ. ȀȘĳȚıȠȪ 50, 121 33 ȆǼȇǿȈȉǼȇǿ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ǼȉǼȆ) İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖȐıșȘțİ Ƞ Ǽȁȅȉ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼȈȊȆ/Ǽȁȅȉ țĮȚ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (ǹǻǹ:
ȍǽǹȆ4653ȅȄ-8ȇǿ), Ƞ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ İȟȒȞĲĮ ȠțĲȫ
(68) ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ǼȉǼȆ), ȦȢ ǲțįȠıȘ 2Ș țĮȚ ȞĮ İțʌȠȞȒıİȚ įȪȠ (2) ȞȑİȢ ǼȉǼȆ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȝİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıİ
İȣșȪȖȡĮȝȝĮ Ȓ/țĮȚ țĮȝʌȪȜĮ ĲȝȒȝĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ ȝȘțȠĲȠȝȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıĲȚȢ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ıĲĮ ıĲȩȝȚĮ İȚıȩįȠȣİȟȩįȠȣ, ȝİ ȤȡȒıȘ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǻİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ȝİ ȥİțĮȗȩȝİȞĮ Ȓ ȤȣĲȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȣȞ ȝİȝȕȡȐȞİȢ, ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ȝİ ĲıȚȝİȞĲİȞȑıİȚȢ Ȓ ȐȜȜĮ İȞȑıȚȝĮ ȣȜȚțȐ, ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ ȤĮȝȘȜȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ.,

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13491

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖȝĮĲĮ – ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ıȣȞĮĳȫȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ ȦȢ įȚȐĳȡĮȖȝĮ ȣȖȡȫȞ –
Geosynthetic barriers – Characteristics required for use as a fluid barrier in the
construction of tunnels and associated underground structures

Ǽȁȅȉ ȉȆ 12-03-02-00

ǼțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Sprayed concrete
for underground works and tunnels.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 12-05-02-00

īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Geotextiles for the protection or drainage of tunnel
lining waterproofing membranes.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
x ȂİȝȕȡȐȞİȢ.
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x ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
x ȊȜȚțȐ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
īȚĮ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘ ʌĮȡĮțȐĲȦ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ. - GBR-P ȝİȝȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ Įʌȩ ʌȠȜȣȝİȡȒ ȩʌȦȢ:
x ǹʌȩ ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ (PVC țĮȚ PVC-ȇ)

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Įʌȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ (HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE, VLDPE)
x

Įʌȩ İȪțĮȝʌĲİȢ Ȓ șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȑȢ ʌȠȜȣȠȜİĳȓȞİȢ (FPO Ȓ TPO)

x

Įʌȩ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ Ȓ İȜĮıĲȚțȩ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ (ȇȇ Ȓ FPP).

- GBR-B ȝİȝȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȫįȘ ȣȜȚțȐ
- GBR-C ȝİȝȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ Įʌȩ ĮȡȖȚȜȚțȩ ȣȜȚțȩ
ȅȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ȖİȞȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ İȪțĮȝʌĲİȢ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ țĮȚ ȝİ țĮȜȒ İȡȖĮıȚȝȩĲȘĲĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ĲȪʌȠȢ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȦȞ ȝİȜİĲȘĲȚțȫȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, ĲȘȢ ȤȘȝȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ İʌİȞİȡȖİȓ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮȚ ĲȠȣ İȞĲĮĲȚțȠȪ țĮșİıĲȫĲȠȢ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȕȡİșİȓ Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.
ǵȜĮ ĲĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȐ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ȐȜȜĮ
ȖİȚĲȠȞȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țȪȡȚĮ țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȐ, țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȚȢ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȗȦȒȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȐʌȠȚĮ įȣıȝİȞȒȢ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞȩȢ
țĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĳȠȡȑĮ.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13491. ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
1 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13491 ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 305/2011.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
4.3 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ
ȅȚ ȝİȝȕȡȐȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) ĮȡȚș. 305/2011 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 9ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 2011, ȖȚĮ ĲȘ șȑıʌȚıȘ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ İȝʌȠȡȓĮȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȠȣ
ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ įȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 89/106/ǼȅȀ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ țĮĲĮȡĲȚıȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 574/2014 (ȅJ EEL159/41/28.05.2014).
Ǿ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ ʌȡȩĲȣʌȠȣ
Ǿ İĲȚțȑĲĮ ıȒȝĮȞıȘȢ CE İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ ıĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 305/2011. ȉĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȩıȠ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ
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ıȒȝĮȞıȘȢ CE ȩıȠ țĮȚ ıĲȘ įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ǼȐȞ Ș ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ
İʌȚʌȜȑȠȞ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȚıțȩȝȚıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ:
(1) ǻİȓȖȝĮĲĮ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ (ıĲİȡȑȦıȘȢ,
ıȣȞįȑıİȦȞ ț.Ȝʌ.).
(2) ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

(3) ǻȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘ CE İʌȓ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ȝİ ĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ȝİȜȑĲȘ

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ - ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ

5.1 ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ĮȞ Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ ȝȩȞȠ ıĲȠ șȩȜȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ įİȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȠĲȑ țĮĲİȣșİȓĮȞ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ. ȅȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ.
ǼʌİȚįȒ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ įȪıțȠȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚȝȩĲİȡȠ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȝȩȞȠ ĮĳȠȪ Ș ıȒȡĮȖȖĮ ȑȤİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĮȞȠȚȤșİȓ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠȪĲȠ įİȞ İȓȞĮȚ
İĳȚțĲȩ, ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȣıȚȫįİȚȢ įȣıțȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȣȝȑȞĮ ȝȑĲȡĮ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ İʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ. ȉȠ ȝȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ ȚțĮȞȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ȝȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌĮȡİȞȠȤȜȒıİȚȢ țĮȚ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠȝĮȜȒ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ (įȓțĲȣĮ, ȞİȡȐ ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȞĮ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ıĲȘȞ țĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȩȜȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ȖȚĮĲȓ ʌȐȞȦ ı' ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ȝİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼȉǼȆ 12-03-02-00, ıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
ǼȓȞĮȚ İʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȠ ĲȠ ıĲȡȫȝĮ İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ ıțȣȡȩįİȝĮĲȠȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮȚȤȝȑȢ,
ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, țȠȚȜȫȝĮĲĮ, ĲȚȢ ȓȞİȢ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ İȝʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȝȐȜȚıĲĮ ȝİ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
(1) ǼʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
(2) ȈĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ȝİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ ȝİȖȓıĲȘȢ įȚĮȝȑĲȡȠȣ țȩțțȦȞ 6 mm
țĮȚ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 mm ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
(3) ȈȤȑıȘ (ȜȩȖȠȢ) ȝȒțȠȣȢ ʌȡȠȢ ȪȥȠȢ ıĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5:1 ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȜĮıĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ʌȐȤȠȣȢ ȝȑȤȡȚ 2 mm, İȞȫ ȖȚĮ ıțȜȘȡȩĲİȡİȢ Ȓ ȤȠȞįȡȩĲİȡİȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ
ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ıȤȑıȘ 10:1 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
(4) ǹțĲȓȞĮ "ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȐĲȦȞ" ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 cm.
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Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
(1) ȃĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮĲȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȑȤȠȞĲĮȢ İȞıȦȝĮĲȫıİȚ ĲȚȢ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ.
(2) ǹĳȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ Ș ȕȡĮȤȠȝȐȗĮ țĮȚ ȝȘįİȞȚıĲİȓ Ƞ ȡȣșȝȩȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȦȞ
ȝİĲȐ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ, ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ (İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ), ȝİ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ țȩțțȦȞ 0 - 6 mm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

(3) Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 mm įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ
ȓȞİȢ Ȓ ȐȜȜȠ ȠʌȜȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ «ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ» ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. ǹȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȑȤİȚ
ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ țĮȚ ĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ĲȝȘȝĮĲȚțȐ, Ș
ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ĲȚȢ
İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ. Ȉİ ȩıĮ ıȘȝİȓĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕİȜĲȚȦșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, İȐȞ ĮȣĲȒ įİȞ țȡȚșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ.

5.3 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ Įʌȩ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ
ĮȞȦȝĮȜȓİȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐȝİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝʌȠȡİȓ, İĳ’ ȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ıĮȞ ȣįȡȠȝĮıĲİȣĲȚțȒ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ. Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮĳȠȪ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȟȠȝȐȜȣȞıȘ ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ ĲȘȢ ȐȝİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıĲȘȞ § 3.1. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼȉǼȆ 12-05-02-00.

5.4 ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȠȣ șȩȜȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮțĲȚȞȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĮʌȠȜȒȖİȚ
ıĲȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠȝȒȢ Ȓ ȝİ ĲȘ ȝİȝȕȡȐȞȘ ĲȠȣ ʌȣșȝȑȞĮ. ǵĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȝİȝȕȡȐȞȘ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ, ȝİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȝİ ıĲȡȫıȘ
İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ȝȑȤȡȚ 5 cm Ȓ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıȝȠȪ ț.Ȝʌ.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮĲȐ
ĮʌȩȜȣĲĮ ıĲİȖĮȞȩ ĲȡȩʌȠ. Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȠȣ șİȡȝȠȪ ʌȣȡȒȞĮ (hot air double welding).
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ
ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĮĳȠȪ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ıȣȞȒșȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘ
ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ | 15 cm.
Ǿ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ȖİȦȪĳĮıȝĮ) ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲĮȚȞȚȫȞ Ȓ įȓıțȦȞ (ȡȠįİȜȫȞ) Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȒ ȪȜȘ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȠ
İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȝİ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ țĮȡĳȓ. ȆȐȞȦ ı' ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ȝİ șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ Ș
ȝȠȞȦĲȚțȒ ȝİȝȕȡȐȞȘ.
Ǿ șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ įȓıțȦȞ. ǲĲıȚ ıİ ȝȓĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȠȝȐȗĮȢ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ įȣȞĮȝȚțȒȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ) Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ ĮʌȜȐ șĮ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ Įʌȩ țȐʌȠȚȠȣȢ įȓıțȠȣȢ,
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȤȚıșİȓ.
Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıĮȞ ıȣȞȚıĲĮȝȑȞȘ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ĲȒȟȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. Ǿ ȡĮĳȒ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚʌȜȒ, ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ.
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ĬĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲİȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ įȚ' İʌĮĳȒȢ ȝİ ȝİĲĮȜȜȚțȩ șİȡȝĮȞĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ. ȅȚ
ĮȣĲȩȝĮĲİȢ ĮȣĲȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ İȚįȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ, ȝİ ȝȩȞȚȝȘ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, ʌȠȣ țȚȞİȓĲĮȚ ȝİ
ȤȦȡȚıĲȩ ȝȚțȡȠ-țȚȞȘĲȒȡĮ. ȈĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĮȣĲȠȪ, Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȩȤȚ ȣʌȩȕĮșȡȠȣ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȡȣșȝȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȝȐȜȚıĲĮ ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ıȣȞİȤȠȪȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ (ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȡȪșȝȚıȘ) țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ıĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ ĮʌȠȝȑȞİȚ ĮʌȜȫȢ ȞĮ
țĮșȠįȘȖİȓ ĲȘȞ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ȞĮ İʌȚȝİȜİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ İʌĮȡțȠȪȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȐʌȠȚĮȢ ĮȞȦȝĮȜȓĮȢ. Ǿ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȡĮĳȒ, ȝİ ĲȠ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȝȘȤȐȞȘȝĮ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıĲȠ ȝȒțȠȢ
ĲȘȢ țĮȚ, ıİ ȖİȞȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ "ȝȚĮ țĮȚ ȑȟȦ", įȘȜĮįȒ ıİ ȝȚĮ įȚĮȡțȒ ĳȐıȘ, ȝȑȤȡȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ șİȡȝĮȞĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑȤİȚ İıȠȤȒ, ʌȜȐĲȠȣȢ 10 mm ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ, ȫıĲİ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ȝȚĮ
ȖİȦȝİĲȡȚțȒ, İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞȘ, įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡĮĳȒȢ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ĮȣĲȩ. Ȃİ ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țĮș' ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ ȑȞĮ "ĮȣȜȐțȚ", İȞȫ Ș ȡĮĳȒ țĮșȓıĲĮĲĮȚ įȚʌȜȒ.
ȉȠ ȠȜȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ ȡĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 30 mm, İĳ' ȩıȠȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ȝȘȤĮȞȒ, Ȓ
ıĮȡȐȞĲĮ (40) mm, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ȝȠȞȐįȦȞ șİȡȝȠȪ ĮȑȡĮ.
ȉȠ ĮȣȜȐțȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȣȠ ȡĮĳȫȞ ȤȡȘıȚȝİȪİȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ ȝİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, ʌȠȣ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ȝȑıĮ ı' ĮȣĲȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 200 kPa İʌȓ
10 min.. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ĲȠ ȩĲȚ ȠȚ ȡĮĳȑȢ ȑȤȠȣȞ țȡȣȫıİȚ İʌĮȡțȫȢ. ȈĲȘȞ ʌȡȐȟȘ,
ȠȚ ȡĮĳȑȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȝĮȗȓ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

5.5 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
ȅȚ įȓıțȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İıȠȤȒ ȕȐșȠȣȢ 4 mm ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ țĮȡĳȚȠȪ, țĮȚ
įȚȐȝİĲȡȠ Ȓ İȪȡȠȢ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ 80 mm.
ȀȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȓıțȠȣȢ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ țĮȡĳȚȠȪ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ įȓıțȠȣ, ȝİ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐȝİĲȡȠ 20 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 1 mm, ȑĲıȚ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȠ ȤĲȪʌȘȝĮ ĲȦȞ
țĮȡĳȚȫȞ ȞĮ ȝȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ "ıĲĮȝʌȐȡȚıȝĮ".
īİȞȚțȐ, ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȕȡȐȤȠȣ, ĲȡȓĮ ıȘȝİȓĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮĲȐ ȝȑıȠ ȩȡȠ ĮȞȐ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ ȝȑĲȡȠ İʌĮȡțȠȪȞ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȐȞĲȦȢ İțĲİĲĮȝȑȞȦȞ ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ ıĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ, ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ıȘȝİȓȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ
ıȘȝİȓȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ ıİ:
x 1 Ĳİȝ. / m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
x 2 Ĳİȝ. / m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ.
x 3 Ĳİȝ. / m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ įȓıțȠ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 80% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȓıțȠȣ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌĲȣȤȫȞ ȝİĲȐ
ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤİȚ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ĮįȪȞĮȝĮ ıȘȝİȓĮ ıĲȠ ȩȜȠ ıȪıĲȘȝĮ. ȅȚ
țȣȡȚȩĲİȡİȢ ĮȚĲȓİȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌĲȣȤȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ĮȞȫȝĮȜȘ Ȓ țȣȝĮĲȠİȚįȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ, ĮȞİʌĮȡțȒȢ
ĮȡȚșȝȩȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ĲȡȚȕȒ ȝİĲĮȟȪ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȘȞ İțȜȣȩȝİȞȘ șİȡȝȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İȞȣįȐĲȦıȘ ĲȠȣ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ.
Ǿ ȩȜȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳĲȘțİ ȒįȘ, șĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ țȚȞȘĲȠȪ
ĳȠȡİȓȠȣ (ıțĮȜȦıȚȐȢ).
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ ĮȣĲȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȝȘ ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȡȠȒ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ʌȠȣ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ. ȅ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ıȤİįȚĮıȝȩȢ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ İȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȡȣșȝȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ.
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5.6 ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡȝȠȓ
ȅȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡȝȠȓ ıĲȘ ȝȩȞȚȝȘ İʌȑȞįȣıȘ ȝİ ıțȣȡȩįİȝĮ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ȝȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ
ıĲȘȞ ȩȜȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ. ȈȣȞȒșȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȣĲȒ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȚĮĲȝȘĲȚțȑȢ ĲȐıİȚȢ ʌȐȞȦ
ıĲȚȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ. Ǽȟ ȐȜȜȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ
ȝİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. īȚ' ĮȣĲȩ ĲȠ ȜȩȖȠ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡȝȫȞ, ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 cm, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ țȣȡȓȦȢ ȡĮĳȒ,
ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ȝİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ȝȘȤĮȞȒ. Ǿ ȂİȜȑĲȘ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ ȐȜȜȘ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ ȝȑșȠįȠ (ʌ.Ȥ. įȚĮȝİȡȚıȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ț.Ȝʌ.).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.7 ȈĲİȖȐȞȦıȘ ȝİĲȫʌȦȞ İȚıȩįȦȞ
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȝİ ĮȣĲȑȢ ĲȦȞ İȚıȩįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ
İȣĮȓıșȘĲȘ ıİ țĮșȚȗȒıİȚȢ țĮȚ ȖȚ' ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȝȠȡĳȦșİȓ ȚįȚĮȓĲİȡĮ. ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ
İȚıȩįȠȣ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȝİ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ
ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ ȝİıȠȜĮȕİȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ ȝİ ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȝȑıĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ, ĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚ Ș ȕȠȘșȘĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ƞ
ĮȡȝȩȢ. Ǿ İȓıȠįȠȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȝİ ĮȞȠȚțĲȒ ȝȑșȠįȠ ıĲİȖĮȞȫȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ Ș ȝİȝȕȡȐȞȘ ȝİĲĮȟȪ
įȪȠ ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ǼȐȞ ĮȡȖȩĲİȡĮ İʌȚțĮȜȣĳșİȓ ȝİ țȠȞȓĮȝĮ, ĲȩĲİ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİ ıțȣȡȩįİȝĮ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Įʌȩ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ ĲİȜȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȫȢ ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȜȐȝĮ Ȓ ȝİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ İȚįȚțȐ ʌȡȠĳȓȜ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİȝĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ.

5.8 ǻȚİȜİȪıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȚĮȝȑıȠȣ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ
ǻȚİȜİȪıİȚȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȦȜȒȞȦȞ ț.Ȝʌ.) ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȝİ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĳȜĮȞĲȗȫȞ. Ǿ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȖİȦȪĳĮıȝĮ) įİȞ șĮ ʌĮȡİȝȕȜȘșİȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȜĮȞĲȗȫȞ. Ǿ ȝİȝȕȡȐȞȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ıȣıĳȓȖȖİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ NEOPREN 5 mm ʌȐȤȠȣȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĳȜĮȞĲȗȫȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ (Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Ȓ ȩȤȚ) șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ șĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȝİ
ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ǻǼǼ), ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠ ǻǼǼ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ Ȓ ȠȝȐįĮ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
Į)

ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ,

ȕ)

ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ Ȓ ȝȘ, ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ
İȡȖĮıȓĮ,

Ȗ)

ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ Ș İȡȖĮıȓĮ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
Ș țĮĲĮıțİȣȒ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ȩȜİȢ ȠȚ ȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ıİ įȠțȚȝȒ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ, ȝİ ʌİʌȚİıȝȑȞȠ ĮȑȡĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ȑȦȢ ĲĮ 2,5 bar. H įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȠțȚȝȒȢ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠȞ
ȞĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲĮ 10 ȜİʌĲȐ țĮȚ țĮĲȐ ȝȑȖȚıĲȠ ıĲĮ 30 ȜİʌĲȐ.

10

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ǽȁȅȉ

52691

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-01-00:2018

ȅȚ įȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ ĲȘȢ ȤĮȜĮȡȒȢ ȝȠȞȦĲȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ǻȠțȚȝȫȞ,
ĲȠ ȠʌȠȓȠ, țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠȞ, șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ :
x ĬȑıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
x ǹȞȐįȠȤȠȢ.
x ȊʌİȡȖȠȜȐȕȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ).
x ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚȝȒȢ.
x ǹʌȠĲȑȜİıȝĮ įȠțȚȝȒȢ, ıȤȩȜȚĮ, țȡȓıİȚȢ.
x īİȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
x ȊʌȠȖȡĮĳȑȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȣʌİȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ).

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȝİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ:
x Ǿ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ - İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ,
Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ȠȚ ʌȜȐȖȚİȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ, ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠȝİȚȫıİȚȢ țĮȚ ĳșȠȡȑȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ȝİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ țĮȚ ȪȥȠȢ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ,
İȓıȠįȠȚ țȜʌ)
x Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ įȚİȡȤȩȝİȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, Ș ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ
ȝİȝȕȡȐȞȘȢ
x Ǿ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȠțȚȝȫȞ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ,
țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȝȘ
ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǹ.1 īİȞȚțȐ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǹ.2.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İȝʌȠįȓȦȞ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠȝȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ
țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İȝʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩȝȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ įȚĮĲȚșȑȝİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦȝĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıĲȘȞ ȝİȝȕȡȐȞȘ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ
ǹ.2.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦȝȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠȝȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
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x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠȝȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșȝ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıȝȫȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣȝĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠȝȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ ȝİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠȝȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ ȝʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚȝȘȢ ĮĲȝȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠȝȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - ȝİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚȝİȢ
ĮĲȝȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲȝȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ:
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x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘȝȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ ȝİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚȝȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚȝȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ȤȘȝȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣȢ ıİ ȤȘȝȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ȤȘȝȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
x ȃĮ ȝȘ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ȝİ ĳȜȩȖĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮțȐȜȣʌĲĮ ĲĮ ȝȠȞȦĲȚțȐ
ȣȜȚțȐ.
x ȃĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ.
x ȃĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ȝȩȞȦıȘȢ
țĮȚ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ȝȩȞȦıȘȢ İțĲİșİȚȝȑȞĮ ıİ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ.
x ȃĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡțİĲȠȓ įȡȩȝȠȚ ĳȣȖȒȢ Įʌȩ ĲĮ İțĲİșİȚȝȑȞĮ ĲȝȒȝĮĲĮ.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[1] Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 ȈȣıĲȒȝĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality Management Systems
– Requirements.
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών
επένδυσης σηράγγων
Geotextiles for the protection or drainage of tunnel lining waterproofing membranes

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2018

Πρόλογος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-12-05-02-00:2017.
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της
παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 εγκρίθηκε την
2018-11-07 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από
τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2018

ΕΛΟΤ

Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης
στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά στο σύνολο των εργασιών, των υλικών και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την
ενσωμάτωση προστατευτικής – αποστραγγιστικής στρώσης από γεωσυνθετικά προϊόντα (γεωυφάσματα ή
συναφή προϊόντα, γεωσύνθετα κλπ) σε οδικές ή σιδηροδρομικές σήραγγες, σε θέσεις τοποθέτησης των Η/Μ
εγκαταστάσεων (φωλιές, διευρύνσεις, κανάλια κλπ.), στις συνδετήριες σήραγγες, στα στόμια εισόδουεξόδου, σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη, με σκοπό α) την προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης (βλ.
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-12-05-01-00) και β) την αποστράγγιση των νερών και την εκτόνωση των υδροστατικών
πιέσεων που ενδεχομένως αναπτύσσονται στο περιβάλλον έδαφος - βράχο.
Η πλήρης κατασκευή του συστήματος προστασίας – αποστράγγισης μέσω στρώσης γεωσυνθετικών
προϊόντων περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων και αποθήκευση των απαραίτητων
υλικών (γεωσυνθετικών υλικών, υλικών στερέωσης κλπ.), τη διάθεση του εργατικού δυναμικού και του
μηχανικού εξοπλισμού με τις σταλίες του, που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση τους, ανεξάρτητα από
την θέση στην διατομή (π.χ. πυθμένας, θόλος, παρειές), τις εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας,
τοποθέτησης, στερέωσης κλπ., καθώς και τις εργασίες, τον εξοπλισμό και τα υλικά για κάθε είδους ελέγχους
– μετρήσεις - δοκιμές, για την κατασκευή και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της προστατευτικής –
αποστραγγιστικής στρώσης όπως ορίζεται από τη Μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00

Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες -- Tunnels lining
waterproofing with synthetic membranes

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318-1

Γεωσυνθετικά - Μέρος 1: Όροι και ορισμοί – Geosynthetics – Part 1: Terms
and definitions

ΕΛΟΤ EN 13256

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα – Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων
κατασκευών – Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics
required for use in the construction of tunnels and underground structures

ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης – Geotextiles and
geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage
systems

CEN/TR 15019

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Έλεγχος ποιότητας
στο εργοτάξιο - Geotextiles and geotextile-related products - On-site quality
control

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός του πάχους σε καθορισμένες πιέσεις - Μέρος
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1: Μονές στρώσεις - Geosynthetics - Determination of thickness at specified
pressures - Part 1: Single layers
ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή εφελκυσμού πλατιάς λωρίδας - Geosynthetics - Widewidth tensile test

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR) - Geosynthetics Static puncture test (CBR test)

ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου) Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)

ΕΛΟΤ EN 13719

Γεωυφάσματα - Προσδιορισμός της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της
προστασίας γεωυφασμάτων που βρίσκονται σε επαφή με γεωσυνθετικά
διαφράγματα -- Geosynthetics - Determination of the long term protection
efficiency of geosynthetics in contact with geosynthetic barriers

ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών υδατοπερατότητας κάθετα στην επιφάνεια, χωρίς φόρτιση Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load

ΕΛΟΤ EN ISO 13438

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Μέθοδος δοκιμής
επιλογής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξείδωση - Geotextiles and
geotextile-related products - Screening test method for determining the
resistance to oxidation

ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της
αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών - Geotextiles and geotextilerelated products - Determination of the resistance to weathering

ΕΛΟΤ ΕΝ 12225

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδος
προσδιορισμού της αντίστασης στη δράση μικροβίων με ταφή - Geotextiles
and geotextile-related products - Method for determinining the
microbiological resistance by a soil burial test

ΕΛΟΤ EN 13501-1

Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος
1: Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests

ΕΛΟΤ EN ISO 11925-2

Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά - Αναφλεξιμότητα προϊόντων που υπόκεινται σε
απ΄ ευθείας προσβολή φλόγας - Μέρος 2: Δοκιμή με μεμονωμένη πηγή
φλόγας - Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct
impingement of flame - Part 2: Single-flame source test

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή εφαρμόζονται οι όροι και οι ορισμοί του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318-1 και
ειδικότερα οι ακόλουθοι :
α. Γεωσυνθετικά Προϊόντα (GSY), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318-1, 2.2.1
Γενικός όρος που περιγράφει ένα προϊόν του οποίου τουλάχιστον μία από τις συνιστώσες του προέρχεται
από συνθετικά ή φυσικά πολυμερή και το οποίο με τη μορφή φύλλων ή λωρίδων ή τρισδιάστατων δομών
χρησιμοποιειται σε επαφή με το έδαφος ή/και άλλα υλικά στα έργα γεωτεχνικού και πολιτικού μηχανικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Περιλαμβάνονται όλα τα παραγόμενα προϊόντα από φυσικές ή βιομηχανικά παραγόμενες ίνες
(γεωυφάσματα, γεωπλέγματα, γεωμεμβράνες, γεωδίκτυα, γεωαφροί, κλπ).
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β. Γεωυφάσματα (GTX) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318-1, 2.2.1.1
Δισδιάστατα, διαπερατά, πολυμερή (φυσικά ή συνθετικά) προϊόντα τα οποία παράγονται από πολυμερικές
ίνες, που μπορεί να είναι μη υφασμένα, πλεκτά ή υφασμένα και χρησιμοποιούνται σε επαφή με το έδαφος
ή/και άλλα υλικά στα έργα γεωτεχνικού και πολιτικού μηχανικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τη λειτουργία στράγγισης χρησιμοποιούνται όλα τα βιομηχανικά παραγόμενα διδιάστατα πολυμερή
διαπερατά προϊόντα από κοντές ή ατέρμονες πολυμερικές ίνες, μη υφασμένα, με μηχανική διασύνδεση (βελονωτά), ή
θερμοσυγκολούμενα, ή με χημική διασύνδεση.

γ. Προϊόντα συναφή των γεωυφασμάτων (GTΡ) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318-1, 2.2.1.2

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δισδιάστατα, διαπερατά, πολυμερή (φυσικά ή συνθετικά) προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε επαφή με
το έδαφος ή/και άλλα υλικά στα έργα γεωτεχνικού και πολιτικού μηχανικού, και δεν καλύπτονται από τον
ορισμό για τα γεωυφάσματα.
δ.

Γεωσύνθετα (GCO) ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 10318-1, 2.2.1.4

Βιομηχανικά παραγόμενα σύνθετα υλικά με παρουσία τουλάχιστον ενός γεωσυνθετικού υλικoύ μεταξύ των
συνιστωσών του

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Χρησιμοποιούνται τα εξής υλικά:
x

Γεωυφάσματα και άλλα συναφή προϊόντα καθώς και γεωσύνθετα φύλλα αποστράγγισης (σύμφωνα
με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00)

x Υλικά στερέωσης
x Υλικά διαμόρφωσης των επιφανειών έδρασης της στεγανοποιητικής μεμβράνης

4.2 Χαρακτηριστικά υλικών
4.2.1 Γενικά
Ο τύπος του γεωσυνθετικού προϊόντος επιλέγεται (από αυτούς που κυκλοφορούν στο εμπόριο) και
προδιαγράφεται στη Μελέτη ώστε να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από
τις απαιτήσεις αυτής και των ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 σε έργα με απαιτήσεις στράγγισης και ΕΛΟΤ EN 13256 σε
έργα σηράγγων και υπόγειων τεχνικών έργων.
Ο προσδιορισμός της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας (durability) της προστατευτικής δράσης των
γεωσυνθετικών προϊόντων, που βρίσκονται σε επαφή με γεωσυνθετικά διαφράγματα (π.χ. μεμβράνη
στεγάνωσης, γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός) γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13719.
Τα χαρακτηριστικά της στρώσης προστασίας – αποστράγγισης με γεωσυνθετικά προϊόντα είναι η
διαπερατότητά της υπό συνθήκες συμπίεσης (πίεση σκυροδέματος, νερού, μακροχρόνιες δράσεις κλπ.) και
υπό συνθήκες θερμοκρασιακών αλλαγών, καθώς και η μηχανική αντοχή της.
4.2.2 Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα
Τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται τα γεωυφάσματα και τα άλλα συναφή προϊόντα θα αναφέρονται σε
πρωτογενείς ύλες, και θα είναι από μηχανικά στερεωμένο βελονωτό μη υφαντό ύφασμα, σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13256.
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του
Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
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Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις ουσιωδών
χαρακτηριστικών για την ορθή αντιμετώπιση των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε έργου.
4.2.3 Γεωσύνθετα
Τα γεωσύνθετα φύλλα διαμορφώνονται από φύλλο αποστράγγισης με εξωτερική στιβάδα φίλτρου προς την
πλευρά του γεωυλικού, πρωτογενούς παραγωγής.
Για τα γεωσύνθετα δεν υφίσταται ακόμη εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο παραγωγός θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προϊόντων του με τις σχετικές απαιτήσεις παρέχοντας
βεβαιώσεις για στοιχεία όπως είναι:
α.

Ο προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος (Product Type Determination – PDT).

β.

Το σύστημα ποιότητας στο εργοστάσιο

Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από τη Μελέτη, για τα γεωσύνθετα φύλλα εφαρμόζονται οι τιμές
των κρίσιμων παραμέτρων που αναφέρονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1 – Τιμές για στοιχεία προστασίας/αποστράγγισης από γεωσύνθετα προϊόντα
(geocomposites)
#
1
2
3
4

Ιδιότητα
Πάχος σε αξονική τάση
2 kPa
200 kPa
Ικανότητα αποστράγγισης υπό
υδραυλική κλίση i = 1 υπό αξονική
τάση 200 KPa
Συμβατότητα με το περιβάλλον
Ανθεκτικότητα σε μικροβιολογική
επίδραση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά

Προδιαγραφή ελέγχου

Απαίτηση

ΕΛΟΤ EN ISO
9863-1

d 8 mm
t 4mm

ΕΛΟΤ EN ISO 12958

t 0,12l / (m x s)

ΕΛΟΤ ΕΝ 12225

>90%

ΕΛΟΤ EN 13501-1 και
ΕΛΟΤ EN ISO 11925-2

Κατηγορία E

Ο παραγωγός του υλικού θα διαθέτει Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
ή ισοδύναμο.
Ο Ανάδοχος, πριν να προσκομίσει τα υλικά του πλήρους συστήματος της αποστραγγιστικής στρώσης θα
υποβάλει για έγκριση:
x Πίνακα χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
x Δείγματα των προτεινόμενων υλικών
x Πιστοποιητικά ελέγχου από κατάλληλο εργαστήριο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ.
Βιβλιογραφική παραπομπή [1])
Κατά την πρώτη εισκόμιση των υλικών, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δείγματα και να τα
αποστείλει για έλεγχο και επιβεβαίωση των ιδιοτήτων τους σε εργαστήριο της έγκρισής της, εφόσον
δικαιολογήσει τις αμφιβολίες της για τη δηλούμενη ποιότητά τους.
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Μέθοδος κατασκευής

5.1 Εκτέλεση εργασιών
Με βάση τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας του συστήματος στεγάνωσης και αποστράγγισης της σήραγγας,
καθορίζεται στη Μελέτη το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στεγάνωσης και το αν το προβλεπόμενο σύστημα
αποστράγγισης από γεωσυνθετικά υλικά θα εφαρμόζεται στο σύνολο της περιφέρειας της διατομής της
σήραγγας ή μόνο στο θόλο και τις παρειές.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των γεωσυνθετικών υλικών γίνεται μετά το πέρας της διάνοιξης. Στην
περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας και διακοπή των εργασιών
κατά τις ανατινάξεις. Το μέτωπο της εργασίας θα απέχει ικανή απόσταση από το μέτωπο της σήραγγας,
ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των εργασιών, χωρίς οχλήσεις.
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες του εργοταξίου (δίκτυα, νερά κλπ.), και αντιμετωπίζονται με τον
τρόπο που εγκρίνει η Υπηρεσία.
Η στρώση του αποστραγγιστικού γεωϋφάσματος ή γεωσυνθετικού υλικού τοποθετείται μεταξύ της
στεγανωτικής μεμβράνης και του περιβάλλοντος γεωϋλικού, ώστε να επιτυγχάνονται:
x

Προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης, που τοποθετείται στη συνέχεια, από ενδεχόμενες βλάβες
λόγω ανωμαλιών της διεπιφάνειας εκσκαφής του γεωυλικού ή των στοιχείων της άμεσης υποστήριξης.
Για τον ίδιο λόγο, η στρώση τοποθετείται αφού προηγηθεί εξομάλυνση του εσωραχίου της αρχικής
υποστήριξης της σήραγγας, με αφαίρεση τυχόν προεξεχόντων τεμαχίων του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος, με άμβλυνση των αποτόμων ακμών αυτών, με κάλυψη των ηλώσεων/ αγκυρίων με
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και με κοπή κάθε προεξέχοντος μεταλλικού αντικειμένου, σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 12-05-01-00.

x

Εξασφάλιση της ταχείας απαγωγής των νερών του γεωυλικού προς τους σωλήνες αποστράγγισης,
ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ανάπτυξης υδροστατικών πιέσεων. Επειδή, ο ρόλος της στρώσης ως
υδρομαστευτικής θεωρείται κρίσιμος, το σύστημα και το είδος των υλικών επιλέγονται έτσι ώστε να
ανταποκρίνονταισε μόνιμη στραγγιστική λειτουργία της στρώσης.

5.2 Απαιτήσεις επιφάνειας εκτοξευόμενου σκυροδέματος
Η επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος διαμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται
στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00.
Οι αιχμές και προεξοχές, τα κοιλώματα, οι ίνες που πιθανόν εμφανίζονται, καθώς και οι στερεώσεις ή τα
αγκύρια, καλύπτονται με εξομαλυντικό στρώμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζονται
οι εξής προϋποθέσεις:
α. Επαρκής αντοχή και σταθερότητα.
β. Στρώση εκτοξευόμενου σκυροδέματος με λεπτόκοκκα αδρανή μεγίστης διαμέτρου κόκκων 6 mm και
ελαχίστου πάχους 30 mm όπου απαιτείται.
γ. Στις τοπικές προεξοχές εφαρμόζονται οι ακόλουθοι δυο κανόνες:
x ο λόγος «μήκος/ ύψος», θα είναι ≥ 5:1, στην περίπτωση χρήσης μεμβρανών πάχους μέχρι 2 mm
x ο λόγος «μήκος/ ύψος» θα είναι ≥10:1, στην περίπτωση χρήσης μεμβρανών πάχους >2 mm.
δ. Οι προεξοχές στρογγυλεύονται με ακτίνα R τουλάχιστον 20 cm
Η εφαρμογή των στρώσεων του εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί της επιφάνειας του οποίου τοποθετείται η
αποστραγγιστική στρώση από γεωσυνθετικά υλικά, συνιστάται να γίνεται ως εξής:
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α. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατασκευάζεται στο πάχος που απαιτείται για τη στατική λειτουργία της
αρχικής υποστήριξης, έχοντας ενσωματώσει τις κεφαλές των αγκυρίων.
β. Η στρώση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (εξομάλυνσης), με διαβάθμιση κόκκων 0 έως 6 mm
εφαρμόζεται μετά από τη σταθεροποίηση της βραχομάζας και του ρυθμού εξέλιξης των τυχόν
παραμορφώσεων μετά τη διάνοιξη.

5.3 Στερέωση γεωσυνθετικών υλικών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το χρησιμοποιούμενο γεωσυνθετικό αποστραγγιστικό φύλλο στερεώνεται σταθερά πάνω στα τοιχώματα και
την οροφή της σήραγγας. Ο αριθμός των σημείων στήριξης περιορίζεται όσο είναι δυνατό περισσότερο,
ώστε το δημιουργούμενο πέτασμα (σεντόνι) στεγάνωσης να «απλώνεται» πάνω στα τοιχώματα της
σήραγγας. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα αποτροπής της ανάπτυξης πρόσθετων τάσεων, όσο είναι
δυνατό, λόγω της επιφερόμενης καταπόνησης από τη σκυροδέτηση της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας.
Τα αποστραγγιστικά γεωσυνθετικά φύλλα επικαλύπτονται μεταξύ τους κατά 30 cm.
Η σχετικά κυματοειδής (ανώμαλη) διεπιφάνεια, που προκύπτει από τις ανατινάξεις, επιβάλλει τη στήριξη στα
βαθύτερα σημεία, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια τοποθέτησης του συστήματος αποστράγγισης με πλήρη
επαφή του στη διεπιφάνεια.
Το γεωσυνθετικό σύστημα φύλλων (πλάτους 2 έως 5,5 m) στερεώνεται επί του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος με χρήση ταινιών ή δίσκων (ροδελών) από πολυμερές υλικό, με χρήση χαλύβδινων ήλων.
Επάνω στις ροδέλες στερεώνεται, με κατάλληλη μέθοδο (αυτογενώς, θερμοκόλληση, κλπ.) η μονωτική
μεμβράνη.
Οι δίσκοι στερέωσης έχουν εσοχές υποδοχής (της κεφαλής των ήλων στερέωσης της μονωτικής μεμβράνης)
με βάθος 4,0 mm και διάμετρο 80,0 mm κατ’ ελάχιστον.
Κάτω από τους δίσκους της συνθετικής ύλης και την κεφαλή των ήλων, προβλέπεται η τοποθέτηση
μεταλλικού δίσκου με ελάχιστη διάμετρο 20,0 mm και ελάχιστο πάχος 1,0 mm, που αποτρέπει το φαινόμενο
του «σταμπάρισματος» των ήλων κατά το χτύπημα.
Γενικά, σε περιπτώσεις ομοιόμορφων εκσκαφών βράχου, επαρκούν τρία σημεία στερέωσης κατά μέσο όρο
ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ανωμαλιών στην παρειά των εκσκαφών, ιδίως στην
περιοχή της οροφής της σήραγγας, καθίσταται αναγκαίος μεγαλύτερος αριθμός σημείων στήριξης. Ο
ελάχιστος αριθμός των σημείων στερέωσης ορίζεται στον επόμενο πίνακα.
Περιοχή εσωτερικής επιφάνειας

Αριθμός ήλων [τεμ/m2]

Δάπεδο

1

Παρειές

2

Οροφή

3

Τα γεωσυνθετικά αποστραγγιστικά φύλλα τοποθετούνται με τη βοήθεια κινητού φορείου (σκαλωσιάς) με
εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς φωτισμού.

6

Κριτήρια αποδοχής
Για την παραλαβή της τελειωμένης εργασίας γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x

10

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων υλικών. Χρησιμοποιούνται υλικά που είναι
συμβατά μεταξύ τους, όπως επίσης και με τα άλλα γειτονικά υλικά κατασκευής, κύρια και
βοηθητικά. Σκοπός είναι να συμπεριφέρονται ομοιόμορφα έναντι των εξωτερικών επιδράσεων και
να έχουν την ανάλογη αντοχή σε διάρκεια όση και ο χρόνος ζωής του έργου.
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x

Έλεγχος ποιότητας στο εργοτάξιο σύμφωνα με το CEN/TR 15019, Έλεγχος φακέλου
εργαστηριακών δοκιμών. Αφορά στην επιβεβαίωση της ικανοποίησης των τιμών του ΕΛΟΤ EN
13256 και των ορίων που αναφέρονται στους προηγούμενες Πίνακες 1 και 2.

x

Έλεγχος των Πρωτοκόλλων Παραλαβής της επιφάνειας του εκτοξευομένου σκυροδέματος.
Εκτελείται όπου προβλέπεται.

x

Έλεγχος των Πρωτοκόλλων Παραλαβής των τοποθετημένων γεωσυνθετικών
αποστράγγισης με οπτικό έλεγχο. Αφορά στον έλεγχο των απαιτούμενων επικαλύψεων.

x

Έλεγχος σε κάθε στάδιο της κατασκευής. Εκτελείται με χρήση Καταλόγου Ελέγχου Εργασιών, στον
οποίο περιλαμβάνονται:

φύλλων

α.

Οι επί μέρους εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και αποτελεσματική κατασκευή του
συστήματος αποστράγγισης – στεγάνωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής,

β.

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης, με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, για κάθε
επί μέρους εργασία,

γ.

Οι παρατηρήσεις για τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές δράσεις. Ο κατάλογος συμπληρώνεται
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και σε περίπτωση μη τελικής συμμόρφωσης η εργασία ή/και
το υλικό απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται η κατασκευή του.

Ο Κατάλογος Ελέγχου Εργασιών μπορεί να αφορά μεμονωμένη εργασία ή ομάδα εργασιών.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση της κατασκευής προστατευτικής-αποστραγγιστικής στρώσης από γεωύφασμα και συναφή
προϊόντα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα τελειωμένης επιφάνειας σήραγγας με εφαρμογή της
αποστραγγιστικής στρώσης γεωσυνθετικών υλικών.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και
εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση
απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στην
τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν στην ολοκλήρωση της κατασκευής, όπως:
x

Η προμήθεια και διάθεση των απαραίτητων υλικών μικροϋλικών - εξαρτημάτων

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο

x

Η διάθεση του κατάλληλου εργατικού-τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού

x

Η εγκατάσταση του γεωσυνθετικού φύλλου αποστράγγισης (με τις φθορές και επικαλύψεις του )

x

Οι κάθε είδους εργασίες για την τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση και ύψος (φωλιές, διευρύνσεις,
είσοδοι κλπ.)

x

Η εξασφάλιση των διερχόμενων σωλήνων, σύνδεση, στερέωση κλπ.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

x

Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κλπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή

11
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Τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά), για την αποκατάσταση μη συμμορφώσεων που
διαπιστώνονται κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Εργασία υπό συνθήκες θορύβου, ο οποίος αυξάνεται με την ανάκλαση στις παρειές της σήραγγας.
x Εργασία σε χώρο περιορισμένο, παρουσία εμποδίων και με την υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλών
συνθηκών διακίνησης στην σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής της. Διακίνηση στην σήραγγα
κατά την διάρκεια κατασκευής – διάδρομοι πεζών. Δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι οφείλονται
σε κακές συνθήκες ή σε εμπόδια στους διαδρόμους κίνησης πεζών, θα εξασφαλίζονται επαρκώς
ασφαλείς συνθήκες διακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο διατιθέμενο χώρο.
x Ηλεκτροπληξία.
x Βραχυκύκλωμα και πυρκαϊά ή επέκταση της πυρκαϊάς στο γεωΰφασμα.
x Μεταφορά βαρέων αντικειμένων.
x Χρήση ουσιών. Τα διάφορα συστατικά πιθανόν να είναι επιβλαβή.
x Εργασία σε ύψος.

A.2.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις ακόλουθες ή και άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις σχετικά με
την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε υπόγεια τεχνικά έργα:
x Π.Δ.1073/16-9-81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”.
x Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ114080/732/96 ”Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ
“Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες” στον Κανονισμό
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών” (ΦΕΚ 771/Β).
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x Π.Δ.252/89 “Περί υγιεινής και ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα” (ΦΕΚ 106Β/ /2.5.89).
x ΕΛΟΤ HD 384-Ε2: Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
x Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/ 31.12.84).
x Π.Δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ” σε συνδυασμό με την
υπ' αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ.
Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λόγω Π.Δ..

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ”.
x Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) “Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 86/188/ΕΟΚ“.
x Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ“.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 - ΜΑΠ
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO
20345

Για τη διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδρομος διέλευσης πεζών με αντιολισθηρή επιφάνεια σε
όλο το μήκος της σήραγγας όπου γίνονται εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές εργασίες. Οι διάδρομοι θα
προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως μπεντονίτη, που δημιουργούν ολισθηρή επιφάνεια.
Για τη διαρρύθμιση των μηχανών και των λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που πιθανολογείται η
ύπαρξη εκρήξιμης ατμόσφαιρας, θα ισχύουν οι προβλέψεις της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών - μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029), αλλά και αυτές του Π.Δ.
42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) "Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας και της
ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου".
Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα Πρότυπα για την Ασφάλεια των
Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει).
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Για τη διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα
εφαρμόζονται:
x Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) "Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ"

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" και οι τροποποιήσεις του με τα Π.Δ.127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ.
43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003)
x Π.Δ.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) "Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής" και τροποποίηση και
συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93)
x Π.Δ.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) "Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες"
x Π.Δ.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) "Προστασία της υγείας των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας
τους"
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει:
x Να μην γίνονται εργασίες με φλόγα στις περιοχές στις οποίες είναι ακάλυπτα τα
γεωϋφάσματα.
x Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις πυρασφάλειας.
x Να περιορίζεται το μήκος των τμημάτων της σήραγγας, στο οποίο γίνονται εργασίες μόνωσης
και όπου υπάρχουν υλικά μόνωσης εκτεθειμένα σε κινδύνους πυρκαϊάς.
x Να υπάρχουν αρκετοί δρόμοι φυγής από τα εκτεθειμένα τμήματα.
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[1] Νόμος 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ενδεικτικά: Άρθρο 56, Άρθρο 158, Άρθρο 159.

16

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52712

2017-11-14

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ICS: 93.160

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ
Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc

Κλάση τιμολόγησης: 11
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52713

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2017

Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-12-07-01-00:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε
από Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της
παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00 εγκρίθηκε την
2017-11-14 από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον
ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση
αγκυρίων, οργάνων κλπ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τη διάτρηση οπών
τσιμεντενέσεων, αποστραγγίσεων, ερευνητικών, προπορείας, αερισμού, ανακουφιστικών, ελεγχόμενων
ανατινάξεων και τοποθέτησης οργάνων σε υπόγεια έργα, με χρήση κρουστικού, περιστροφικό - κρουστικού,
περιστροφικού ή σπανιότερα άλλου τύπου εξοπλισμού (π.χ. ελικοειδούς δειγματολήπτη).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις θα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους
ΕΛΟΤ EN 16228-1

Εξοπλισμός γεώτρησης και θεμελίωσης - Ασφάλεια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις - Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements

ΕΛΟΤ EN 16228-2

Εξοπλισμός γεώτρησης και θεμελίωσης - Ασφάλεια -Μέρος 2: Κινητά γεωτρύπανα
για έργα πολιτικών και γεωτεχνικών μηχανικών, εκμετάλλευση λατομείων και
ορυχείων -- Drilling and foundation equipment - Safety - Part 2: Mobile drill rigs
for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining

ΕΛΟΤ EN 16228-3

Εξοπλισμός γεώτρησης και θεμελίωσης - Ασφάλεια - Μέρος 3: Εξοπλισμός
οριζόντιας γεώτρησης(HDD) -- Drilling and foundation equipment - Safety - Part
3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)

ΕΛΟΤ EN 16228-6

Εξοπλισμός γεώτρησης και θεμελίωσης - Ασφάλεια - Μέρος 6: Εξοπλισμός
εκτόξευσης υγρού, αρμολόγησης και έγχυσης -- Drilling and foundation
equipment - Safety - Part 6: Jetting, grouting and injection equipment

ΕΛΟΤ EN 1889.01

Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Κινητά μηχανήματα για υπόγεια έργα Ασφάλεια - Μέρος 1: Ελαστικοφόρα οχήματα -- Machines for underground mines
- Mobile machines working underground - Safety - Part 1: Rubber tyred vehicles.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1
Κρουστικός εξοπλισμός (και μέθοδος διάτρησης)
περιγράφει τον εξοπλισμό και τη μέθοδο κατά την οποία η διατρητική στήλη περιστρεφόμενη απότομα και
ασυνεχώς, σε ασυνεχή επαφή του κοπτικού άκρου με τον πυθμένα του διατρήματος, επιτυγχάνει την

5

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2017

52717
©

ΕΛΟΤ

διάτρηση με αποδόμηση του γεωυλικού στην ζώνη του πυθμένα με υπέρβαση της θλιπτικής και
εφελκυστικής του αντοχής.
3.2
Περιστροφικός εξοπλισμός (και μέθοδος διάτρησης)
περιγράφει τον εξοπλισμό και την μέθοδο κατά την οποία η διατρητική στήλη μετακινείται περιστρεφόμενη με
συνεχή τρόπο, σε πλήρη επαφή του κοπτικού άκρου με τον πυθμένα του διατρήματος, επιτυγχάνοντας την
διάτρηση με αποδόμηση του γεωυλικού στην ζώνη του πυθμένα με υπέρβαση της διατμητικής του αντοχής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3.3
Περιστροφικο - κρουστικός εξοπλισμός (και μέθοδος διάτρησης)
αποτελεί συνδυασμό των δύο ανωτέρω μεθόδων και τεχνικών.
3.4
Ελικοειδής δειγματολήπτης
περιγράφει τον εξοπλισμό που αποτελείται από μία κοπτική κεφαλή ελικοειδούς διαμόρφωσης που
περιστρεφόμενη θρυμματίζει το εδαφικό γεωϋλικό, το οποίο μεταφέρεται έξω από το διάτρημα με την με την
εξαγωγή του δειγματολήπτη.
3.5
Διατρησιμότητα
περιγράφει την δυνατότητα απόληψης ευσταθούς οπής, με αναφορά στην σχετική ταχύτητα διάτρησης και
την φθορά των κοπτικών εργαλείων. Η διατρησιμότητα επηρεάζεται από το είδος και τα χαρακτηριστικά του
διατρητικού εξοπλισμού, τα γεωλογικά, γεωτεχνικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του διατρηόμενου
γεωυλικού, το εντατικό πεδίο και την μέθοδο και διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας διάτρησης.

4

Μέθοδοι κατασκευής

4.1 Επιλογή εξοπλισμού και μεθόδου διάτρησης
Η επιλογή της μεθόδου και του εξοπλισμού διάτρησης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα γίνεται από τον
Ανάδοχο στην βάση επίτευξης επαρκούς διατρησιμότητας, τήρησης των ανοχών της παρούσας ή άλλων που
καθορίζονται από τη Μελέτη, ευστάθειας των τοιχωμάτων του διατρήματος, ικανοποίησης περιβαλλοντικών
όρων και περιορισμών καθώς και απαιτήσεων και περιορισμών από τη μελέτη και τη φύση του γεωϋλικού.
Εάν η χρησιμοποιούμενη μέθοδος και εξοπλισμός διάτρησης αποδειχθούν ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
αρχικής επιλογής, τότε θα τροποποιείται ή/και θα αντικαθίσταται ο εξοπλισμός.
Ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 16228 και ΕΛΟΤ EN 1889 όπως αναγράφονται
στο κεφάλαιο 2.
Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα συμμορφώνεται προς τις νομικές απαιτήσεις:
x Του π.δ. 57/2010 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση
της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93, όπως ισχύει και θα φέρει
σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης.
x Της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994
σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών για τις συσκευές και τα
συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (Επίσημη
Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029).
Στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας θα καθορίζονται οι απαιτήσεις του εξοπλισμού με βάση την καθορισμένη
κατάταξη του παραρτήματος I της Οδηγίας 94/9/ΕΚ σε πέντε κατηγορίες.
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4.2 Διάνοιξη διατρημάτων με κρουστικό εξοπλισμό
4.2.1 Εξοπλισμός
Ο διατρητικός εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κρουστική διάτρηση οπών θα είναι ειδικός για
υπόγεια έργα, τύπου wagon-drill ή jumbo κ.λπ..
Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων
κινήσεων και εργασιών με ασφάλεια εντός της συγκεκριμένης διατομής του υπογείου έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

O εξοπλισμός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά τη λειτουργία του για τη διάτρηση των
οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδομή στον κινητήρα για χρήση σε
υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στο διατρητικό εξοπλισμό.
Ο διατρητικός εξοπλισμός θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της σκόνης,
όπως ψεκασμός νερού, κονιοσυλλέκτες, χημικά συστήματα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Στην περίπτωση χρήσης εξοπλισμού με πεπιεσμένο αέρα (π.χ wagon-drill κ.λπ.), ο αεροσυμπιεστής θα έχει
την δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα για τη διάτρηση και τον καθαρισμό της οπής και ο
εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με εγκεκριμένου τύπου σιγαστήρες.
Ελαφρός φορητός εξοπλισμός (αερόσφυρες - πιστόλια κ.λπ.) με κατάλληλους υποστάτες, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη μικρού μήκους (έως 4 m) και διαμέτρου (έως 46 mm) οπών.
4.2.2 Προσωπικό
Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, θα είναι
αποδεδειγμένης εμπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα εφοδιασμένο με τις
απαιτούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων.
4.2.3 Εκτέλεση εργασίας
Ο εξοπλισμός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουμένως έχουν καθοριστεί οι
θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Η διάτρηση των οπών θα γίνεται με τη χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να επιτυγχάνεται
η επιθυμητή διάμετρος διατρήματος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης εκ των υστέρων
διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η διάμετρος διάτρησης δεν θα είναι μικρότερη
από 38 mm.
Τα προϊόντα διάτρησης θα απομακρύνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εργασίας με χρήση νερού ή
πεπιεσμένου αέρα, ανάλογα με τη φύση του εξοπλισμού.
Δεν επιτρέπεται η χρήση «αλοιφής στελεχών», γράσου ή άλλων λιπαντικών εντός των οπών διατρήσεως.
Μετά το τέλος της διάτρησης και εκτός αντίθετης εντολής της Υπηρεσίας, οι οπές θα καθαρίζονται με χρήση
νερού ή αέρα, έως πλήρους απομάκρυνσης των υπολειμμάτων διάτρησης των οπών.
Η εκτέλεση των διατρήσεων θα επιβλέπεται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Τεχνικό Γεωλόγο ή
Γεωτεχνικό Μηχανικό) και τα αποτελέσματά τους θα καταγράφονται σε μητρώα κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα καταγράφονται/αξιολογούνται στα μητρώα κατ΄ελάχιστο τα
παρακάτω στοιχεία:
Διάμετρος και τύπος κοπτικού, μέσον διάτρησης (αέρας ή νερό), ταχύτητα προχώρησης διάτρησης ανά
μέτρο, εφαρμοζόμενη πίεση, παροχή ύδατος ή αέρα, χρώμα επιστρεφόμενων υδάτων, απώλειες υδάτων,
περιγραφή υλικών, γεωλογική τομή.
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4.3 Διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφικό - κρουστικό εξοπλισμό
4.3.1 Εξοπλισμός
Ο διατρητικός εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την περιστροφικο – κρουστική διάτρηση οπών θα
είναι συνήθη γεωτρύπανα, εφοδιασμένα με σφύρα τύπου down – the - hole κ.λπ.
Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων
κινήσεων και εργασιών με ασφάλεια εντός της συγκεκριμένης διατομής του υπογείου έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

O εξοπλισμός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά την λειτουργία του για την διάτρηση
των οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδομή στον κινητήρα για χρήση σε
υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στον διατρητικό εξοπλισμό.
Ο διατρητικός εξοπλισμός θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της σκόνης,
όπως ψεκασμός νερού, κονιοσυλλέκτες, χημικά συστήματα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Στην περίπτωση χρήσης εξοπλισμού με πεπιεσμένο αέρα (π.χ wagon-drill κ.λπ.), ο αεροσυμπιεστής θα έχει
την δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα για την διάτρηση και τον καθαρισμό της οπής και ο
εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με εγκεκριμένου τύπου σιγαστήρες.
4.3.2 Προσωπικό
Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, θα είναι
αποδεδειγμένης εμπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα εφοδιασμένο με τις
απαιτούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων.
4.3.3 Εκτέλεση εργασίας
Ο εξοπλισμός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουμένως έχουν καθοριστεί οι
θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Η διάτρηση των οπών θα γίνεται με την χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να
επιτυγχάνεται η επιθυμητή διάμετρος διατρήματος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης εκ των
υστέρων διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Τα προϊόντα διάτρησης θα
απομακρύνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εργασίας με χρήση νερού. Δεν επιτρέπεται η χρήση
«αλοιφής στελεχών», γράσου ή άλλων λιπαντικών εντός των οπών κατά την διάτρηση. Η διάμετρος
διάτρησης δεν θα είναι μικρότερη από 38 mm. Όπου απαιτείται διάτρηση οπών μέσα σε χαλαρά υλικά ή
μέσα σε έντονα κερματισμένο βράχο, θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές σωληνώσεις για την αντιστήριξη των
τοιχωμάτων των οπών. Οι σωληνώσεις θα αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων
εργασιών στην οπή.
Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διάτρησης εξ αιτίας κατάπτωσης ή έμφραξης, το διάτρημα θα αποκαθίσταται με
επαναδιάτρηση ή τσιμεντένεση για τη σταθεροποίηση των τοιχωμάτων του.
Μετά το τέλος της διάτρησης και εκτός αντίθετης οδηγίας της Υπηρεσίας, οι οπές θα εκπλένονται επαρκώς,
έως πλήρους απομάκρυνσης των υπολειμμάτων διάτρησης των οπών.
Η εκτέλεση των διατρήσεων θα επιβλέπεται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Τεχνικό Γεωλόγο ή
Γεωτεχνικό Μηχανικό) και τα αποτελέσματά τους θα καταγράφονται σε μητρώα κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα καταγράφονται/αξιολογούνται στα μητρώα κατ΄ελάχιστο τα
παρακάτω στοιχεία:
Διάμετρος και τύπος κοπτικού, μέσον διάτρησης (αέρας ή νερό), ταχύτητα προχώρησης διάτρησης ανά
μέτρο, ταχύτητα περιστροφής, εφαρμοζόμενη πίεση, παροχή ύδατος ή αέρα, χρώμα επιστρεφόμενων
υδάτων, απώλειες υδάτων, περιγραφή υλικών, γεωλογική τομή.
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4.4 Διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφικό εξοπλισμό
4.4.1 Διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφικό εξοπλισμό χωρίς δειγματοληψία
Α. Εξοπλισμός
Ο διατρητικός εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την περιστροφική διάτρηση οπών θα είναι συνήθη
γεωτρύπανα, με αδαμαντοκορώνα ή widia.
Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων
κινήσεων και εργασιών με ασφάλεια εντός της συγκεκριμένης διατομής του υπογείου έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

O εξοπλισμός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά τη λειτουργία του για τη διάτρηση των
οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδομή στον κινητήρα για χρήση σε
υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στο διατρητικό εξοπλισμό.
Ο διατρητικός εξοπλισμός θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της σκόνης,
όπως ψεκασμός νερού, κονιοσυλλέκτες, χημικά συστήματα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Στην περίπτωση χρήσης εξοπλισμού με πεπιεσμένο αέρα (π.χ wagon-drill κ.λπ.), ο αεροσυμπιεστής θα έχει
τη δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα για τη διάτρηση και τον καθαρισμό της οπής και ο
εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με εγκεκριμένου τύπου σιγαστήρες.
Β. Προσωπικό
Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα είναι
αποδεδειγμένης εμπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα εφοδιασμένο με τις
απαιτούμενες άδειες χειριστών γεωτρυπάνων.
Γ. Εκτέλεση Εργασίας
Ο εξοπλισμός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουμένως έχουν καθοριστεί οι
θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Η διάτρηση των οπών θα γίνεται με την χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να
επιτυγχάνεται η επιθυμητή διάμετρος διατρήματος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης εκ των
υστέρων διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η διάμετρος διάτρησης δεν θα είναι
μικρότερη από 38 mm. Τα προϊόντα διάτρησης θα απομακρύνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εργασίας
με χρήση νερού ή άλλου υγρού. Δεν επιτρέπεται η χρήση «αλοιφής στελεχών», γράσου ή άλλων λιπαντικών
εντός των οπών κατά τη διάτρηση.
Όπου απαιτείται διάτρηση οπών μέσα σε χαλαρά υλικά ή μέσα σε έντονα κερματισμένο βράχο, θα
χρησιμοποιούνται μεταλλικές σωληνώσεις για την αντιστήριξη των τοιχωμάτων των οπών. Οι σωληνώσεις
θα αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών στην οπή.
Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διάτρησης εξ αιτίας κατάπτωσης ή έμφραξης, το διάτρημα θα αποκαθίσταται με
επαναδιάτρηση ή τσιμεντένεση για τη σταθεροποίηση των τοιχωμάτων του.
Μετά το τέλος της διάτρησης και εκτός αντίθετης οδηγίας της Υπηρεσίας οι οπές θα εκπλένονται επαρκώς,
έως πλήρους απομάκρυνσης των υπολειμμάτων διάτρησης των οπών.
Η εκτέλεση των διατρήσεων θα επιβλέπεται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Τεχνικό Γεωλόγο ή
Γεωτεχνικό Μηχανικό) και τα αποτελέσματά τους θα καταγράφονται σε μητρώα κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα καταγράφονται/αξιολογούνται στα μητρώα κατ΄ελάχιστο τα
παρακάτω στοιχεία:
Διάμετρος και τύπος κοπτικού, μέσον διάτρησης (αέρας ή νερό), ταχύτητα προχώρησης διάτρησης ανά
μέτρο, ταχύτητα περιστροφής, εφαρμοζόμενη πίεση, παροχή ύδατος ή αέρα, χρώμα επιστρεφόμενων
υδάτων, απώλειες υδάτων, περιγραφή υλικών, γεωλογική τομή.
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4.4.2 Διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφικό εξοπλισμό με δειγματοληψία
Α. Εξοπλισμός
Ο διατρητικός εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την περιστροφική διάτρηση οπών με
δειγματοληψία θα είναι συνήθη γεωτρύπανα με αδαμαντοκορώνα ή widia.
Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων
κινήσεων και εργασιών με ασφάλεια εντός της συγκεκριμένης διατομής του υπογείου έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

O εξοπλισμός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά τη λειτουργία του για τη διάτρηση των
οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδομή στον κινητήρα για χρήση σε
υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στο διατρητικό εξοπλισμό.
Ο διατρητικός εξοπλισμός θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της σκόνης,
όπως ψεκασμός νερού, κονιοσυλλέκτες, χημικά συστήματα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Ο εξοπλισμός πυρηνοληψίας (καροταρίες, κοπτικά κ.λπ.) θα είναι κατάλληλος για τον τύπο του υλικού στο
οποίο γίνεται η δειγματοληψία και για το προδιαγραφόμενο ελάχιστο ποσοστό πυρηνοληψίας. Για τις
γεωτρήσεις σε βράχο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά πυρηνολήπτης με ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν)
ελεύθερης περιστροφής, με έξοδο του νερού στο κάτω άκρο, μετά διπλού τοιχώματος εφοδιασμένου με
συνήθεις ελατηριωτούς δακτυλίους συγκράτησης του πυρήνα και αδαμαντοκορώνα αναγνωρισμένου
κατασκευαστή, κατάλληλη για την επίτευξη του απαιτούμενου ποσοστού πυρηνοληψίας σε συσχετισμό με
την κατάσταση του πετρώματος (π.χ. με ένθετα διαμάντια, διαμαντόσκονη, βαθμιδωτή κορώνα - step-bit
κ.λπ.).
Β. Προσωπικό
Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα είναι
αποδεδειγμένης εμπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα εφοδιασμένο με τις
απαιτούμενες άδειες χειριστών γεωτρυπάνων.
Γ. Εκτέλεση εργασίας
Ο εξοπλισμός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουμένως έχουν καθοριστεί οι
θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέγει τις αρχικές και ενδιάμεσες διαμέτρους κάθε γεώτρησης για διευκόλυνσή του,
με την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος κοπτικού για εδαφικά υλικά θα είναι 101 mm και για
βράχο 76 mm.
Όπου απαιτείται διάτρηση οπών μέσα σε χαλαρά υλικά ή μέσα σε έντονα κερματισμένο βράχο, θα
χρησιμοποιούνται μεταλλικές σωληνώσεις για την αντιστήριξη των τοιχωμάτων των οπών. Κατά κανόνα δεν
θα απαιτηθεί σωλήνωση για το τμήμα των οπών στο οποίο η διάτρηση είναι σε βράχο. Οι σωληνώσεις θα
αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών στην οπή. Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένεμα τσιμέντου ή μπεντονίτη για τη σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της
γεώτρησης για διευκόλυνσή του, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας και με δική του ευθύνη.
To ποσοστό πυρηνοληψίας δεν θα είναι μικρότερο του 95% σε βράχο και 70% σε εδαφικά υλικά ή
κατακερματισμένες βραχόμαζες. Η διατρητική στήλη με την καροταρία θα ανασύρεται και ο πυρήνας θα
λαμβάνεται όσο συχνά χρειάζεται για την επίτευξη αυτών των ποσοστών πυρηνοληψίας. Εάν το ποσοστό
πυρηνοληψίας είναι μικρότερο από τα πιο πάνω αναφερόμενα όρια, η Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόλυτη
κρίση της, μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη γεώτρηση.
Ο Ανάδοχος θα ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής και την πίεση της διατρητικής στήλης καθώς και την
παροχή νερού και θα λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να αποφεύγεται απώλεια επί μέρους
χαρακτηριστικών, όπως π.χ. αργιλικών ενστρώσεων, αργιλικών υμένων, μαλακού ή διατμημένου βράχου
κ.λπ..
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Κατά την πυρηνοληψία και όπου απαιτείται, μπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει τη λήψη δείγματος πυρήνα με
φραγμό (διάτρηση χωρίς παροχή νερού). Το δείγμα με φραγμό θα θεωρηθεί σαν πυρήνας γεωτρήσεων,
όσον αφορά στα απαιτούμενα ελάχιστα ποσοστά πυρηνοληψίας.
Όταν κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων συναντηθούν ζώνες με αρτεσιανή πίεση, η διάτρηση θα σταματά και
η πίεση θα μετράται με μανόμετρο. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προχωρήσει τη
γεώτρηση μέσα από αυτές τις ζώνες, παίρνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλο το απαιτούμενο νερό για τη διάτρηση των οπών, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές αυτές. Η επανακυκλοφορία νερού διάτρησης θα είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι σε
κάθε θέση γεώτρησης θα υπάρχει δεξαμενή καθίζησης, κατάλληλης χωρητικότητας, που θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία. Κατά την εκτέλεση της γεώτρησης θα χρησιμοποιείται μόνο καθαρό νερό.
Η εκτέλεση των διατρήσεων θα επιβλέπεται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Τεχνικό Γεωλόγο ή
Γεωτεχνικό Μηχανικό) και τα αποτελέσματά τους θα καταγράφονται σε μητρώα κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα καταγράφονται/αξιολογούνται στα μητρώα κατ΄ελάχιστο τα
παρακάτω στοιχεία:
Διάμετρος και τύπος κοπτικού, ταχύτητα προχώρησης διάτρησης ανά μέτρο, ταχύτητα περιστροφής,
εφαρμοζόμενη πίεση, παροχή ύδατος, χρώμα επιστρεφόμενων υδάτων, απώλειες υδάτων, περιγραφή
υλικών, γεωλογική τομή.
Δ. Κιβώτια Πυρήνων – Φωτογράφηση
Αμέσως μόλις ο πυρήνας γεωτρήσεων αφαιρεθεί προσεκτικά από τον πυρηνολήπτη, θα τοποθετείται σε
κατάλληλα ξύλινα κιβώτια, τύπου εγκεκριμένου από την Υπηρεσία. Τα κιβώτια πυρήνων δεν θα έχουν μήκος
μεγαλύτερο από 107 cm και δεν θα περιέχουν περισσότερες από 5 παράλληλες σειρές πυρήνων ανά
κιβώτιο. Θα είναι εξοπλισμένα με κάλυμμα από ξερή πλανισμένη ξυλεία με κλειδαριά. Τα καλύμματα των
κιβωτίων θα είναι καλά συνδεδεμένα και στηριγμένα στα κιβώτια.
Επάνω σε κάθε κιβώτιο και στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά του καλύμματος θα σημειώνεται με
ανεξίτηλα χρώματα το Έργο, ο αριθμός της γεώτρησης, ο αριθμός και το σύνολο των κιβωτίων και τα βάθη
λήψης των περιεχομένων πυρήνων. Στη μπροστινή πλευρά του κιβωτίου θα γράφεται ο αριθμός της
γεώτρησης και τα βάθη των περιεχομένων πυρήνων. Οι πυρήνες θα τοποθετούνται στα κιβώτιά τους με τη
σειρά του βάθους λήψης τους με διαχωριστήρες (τακάκια) καρφωμένους και οι οποίοι θα δείχνουν το βάθος
κατά την έναρξη και το τέλος κάθε προχώρησης του πυρηνολήπτη. Η φορά λήψης των πυρήνων θα
σημειώνεται με βέλος πάνω σ' αυτούς.
Όπου δεν επιτυγχάνεται πυρηνοληψία θα λαμβάνεται δείγμα θραυσμάτων ή ρινισμάτων από το νερό
επιστροφής, το οποίο θα τοποθετείται στο κιβώτιο κατάλληλα συσκευασμένο. Στις θέσεις που έχει συμβεί
απώλεια πυρήνα ή που δεν έχει ληφθεί δείγμα, το αντίστοιχο διάστημα στο κιβώτιο θα σημειώνεται και θα
παραμένει κενό. Σ' αυτό το διάστημα θα τοποθετείται πινακίδα με την ένδειξη «χωρίς δείγμα».
Περιπτωσιακώς η Υπηρεσία δύναται να απαιτήσει τη φύλαξη πυρήνος με διατήρηση της φυσικής του
υγρασίας. Τέτοια δείγματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σωλήνες με αεροστεγή σφράγιση των άκρων
τους. Η εσωτερική πλευρά του καλύμματος και η μπροστινή πλευρά των κιβωτίων θα χρωματισθούν με
λευκό χρώμα. Κανένα κιβώτιο δεν θα περιέχει δείγματα από περισσότερες της μιας γεωτρήσεις.
Όλα τα κιβώτια θα παραδίνονται μετά το τέλος κάθε γεώτρησης και σε χρόνο που θα καθοριστεί από την
Υπηρεσία στην αποθήκη, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα μεταφέρονται με μεγάλη προσοχή με
δαπάνη και φροντίδα του Ανάδοχου και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Τυχόν απώλεια πυρήνα ή σύγχυση σχετικά με τη σειρά απόληψής τους μπορεί να κάνει αναγκαία την
επανάληψη της γεώτρησης, με δαπάνη του Αναδόχου. Ευνόητο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάει τα κιβώτια με τους πυρήνες σε χώρο της εκλογής του,
επαρκώς προστατευμένα και σκεπασμένα με πλαστικό, έτσι ώστε τα υπ’ όψη δείγματα να παραδίδονται
στην κατάσταση που πάρθηκαν και μέσα σε κιβώτια άριστης κατάστασης.
Για λόγους τεκμηρίωσης, ο Ανάδοχος θα παίρνει έγχρωμες φωτογραφίες των κιβωτίων, αμέσως μετά το
τέλος της διάτρησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές θα γίνονται με
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συνθήκες κατάλληλου φωτισμού, με έγχρωμο φιλμ καλής ποιότητας, λεπτής υφής και υψηλής αντίθεσης ή με
ψηφιακό εξοπλισμό αντίστοιχου ποιοτικού αποτελέσματος. Κατάλληλες ετικέτες, σημεία αναφοράς κ.λπ. θα
υπάρχουν πάνω στους διαχωριστήρες (τακάκια) πριν από την φωτογράφηση. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στη
Υπηρεσία μέσα σε δύο βδομάδες από την αποπεράτωση της γεώτρησης τα αρνητικά ή το αντίστοιχο μέσο
ψηφιακής αποθήκευσης, μαζί με δύο αντίτυπα κάθε φωτογραφίας ταξινομημένα κατά σειρά μέσα σε
άλμπουμ. Τα αντίτυπα θα είναι 20 x 25 cm (ή στις πλησιέστερες πρότυπες διαστάσεις) σε γυαλιστερό χαρτί
καλής ποιότητας. Η δαπάνη φωτογράφησης, εμφάνισης και εκτύπωσης των φωτογραφιών περιλαμβάνεται
στη συμβατική τιμή μονάδας για την διάτρηση ερευνητικών οπών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ε. Δελτία γεωτρήσεων
Για κάθε γεώτρηση θα τηρούνται ημερήσια αναλυτικά δελτία, όπου θα αναγράφονται λεπτομερειακά ο
αριθμός και η θέση της γεώτρησης με συντεταγμένες και υψόμετρο εδάφους στην κεφαλή, η κλίση και η
διεύθυνσή της, η ημερομηνία διάτρησης, ο τύπος και η διάμετρος της οπής, η σημειούμενη πρόοδος
εργασιών και τα μήκη διαδοχικών προχωρήσεων, περιγραφές των διατηρηθέντων στρωμάτων, το ποσοστό
της πυρηνοληψίας και του δείκτη ποιότητος βράχου (R.Q.D.) κάθε φορά, η ταχύτητα διείσδυσης της κοπτικής
κεφαλής (μέτρα/ώρα), λεπτομέρειες δειγματοληψίας πυρήνα και ειδικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ.
αργιλικών ενστρώσεων και υμένων, διατμημένου ή μαλακού βράχου, ανοικτών ρωγμών, δοκιμών εισπίεσης
νερού, σημειώσεις που αφορούν στις συνθήκες νερού (ποσοστό επιστροφής, στρώματα με αρτεσιανή πίεση,
απώλειες νερού, μεταβολή στάθμης κλπ.), βάθος νερού στη γεώτρηση πριν από την έναρξη διάτρησης και
στο τέλος της βάρδιας, μήκη στελεχών και σωλήνωση οπής, καθώς και τυχόν συναντώμενες δυσχέρειες και
καθυστερήσεις.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατάλληλα υπογραμμένο το αναλυτικό ημερήσιο δελτίο στη
Υπηρεσία σε 5 αντίγραφα και μέσα σε 24 ώρες. Ο τύπος του δελτίου αυτού θα δοθεί στον Ανάδοχο από τη
Υπηρεσία.
ΣΤ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει Τεχνική Έκθεση μετά το τέλος των εργασιών. Η έκθεση αυτή
θα περιγράφει τις εργασίες, την παροχή στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους. Η έκθεση θα συνοδεύεται απαραίτητα από τις γεωλογικές τομές των
γεωτρήσεων. Στις τομές αυτές θα παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία:
Ονομασία γεώτρησης, συντεταγμένες και υψόμετρο κεφαλής, ημερομηνία έναρξης και λήξης γεώτρησης,
τύπος γεωτρύπανου, λιθολογική τομή, τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων (σωληνώσεις, διάμετροι,
δειγματολήπτες κ.λπ.), δείγματα (τύποι αυτών), ποσοστό πυρηνοληψίας επί τοις εκατό, RQD, ταχύτητα
διάτρησης σε σχέση με την εφαρμοζόμενη πίεση στην κεφαλή της κορώνας, στοιχεία τεκτονικής (ρωγμές,
διακλάσεις, αργιλικές ενστρώσεις και υμένες, μαλακός η διατετμημένος βράχος, ζώνες διάτμησης ή
τεκτονικών ρηγμάτων κ.λπ.), στατιστικός πίνακας διακλάσεων που μετρήθηκαν στους πυρήνες (κλίση των
κύριων διακλάσεων), καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία, που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία. Η
παρουσίαση των στοιχείων αυτών θα γίνεται από Γεωτεχνικό Μηχανικό ή Γεωλόγο του Αναδόχου.
Η Έκθεση αυτή θα υποβληθεί οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και σε έντυπη σε όσα αντίτυπα
απαιτηθούν.

4.5 Γενικές παρατηρήσεις επί των παραμέτρων διάτρησης
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρακολούθηση και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος
διάτρησης (κρουστικού, κρουστικοπεριστροφικού ή περιστροφικού) από τον χειριστή. Οι παράμετροι
αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, είναι:
x Η πίεση κρούσης
x Η ταχύτητα περιστροφής
x Η δύναμη ώσης
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x Η πίεση καθαρισμού του διατρήματος
Υπερβολική πίεση κρούσης έχει σαν αποτέλεσμα:
x Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη ώσης
x Μικρότερο χρόνο ζωής της σφύρας και των στελεχών
x Υπερθέρμανση των υδραυλικών λαδιών
x Αύξηση του γενικού κινδύνου ζημιών

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Χαμηλή πίεση κρούσης οδηγεί σε μείωση του ρυθμού διάτρησης.
Υπερβολική ταχύτητα περιστροφής έχει σαν αποτέλεσμα:
x Πλευρική φθορά του κρουστικού άκρου
x Αρκετά λεπτομερή σκόνη κατά την διάτρηση
x Γενική φθορά του περιστροφικού μηχανισμού
Πολύ μικρή ταχύτητα περιστροφής έχει σαν αποτέλεσμα:
x Ανώμαλη και ακανόνιστη περιστροφή
x Μειωμένη ταχύτητα διάτρησης
x Αυξημένες τάσεις στα στελέχη και τον περιστροφικό μηχανισμό
Υπερβολική δύναμη ώσης έχει σαν αποτέλεσμα:
x Ανώμαλη και ακανόνιστη περιστροφή
x Αυξημένη ροπή περιστροφής με αποτέλεσμα αυξημένες τάσεις στον περιστροφικό μηχανισμό
x Κάμψη του διατρητικού στελέχους, φθορά στους οδηγούς και στο τσόκ περιστροφής, φτωχή επαφή
του πιστονιού με την επιφάνεια κρούσης
x Υπόκωφος ήχος από το σφυρί
Μικρή δύναμη ώσης έχει σαν αποτέλεσμα:
x Αναπήδηση της σφύρας
x Φθορά στις διεπιφάνειες των τμημάτων και εξαρτημάτων της σφύρας
x Μειωμένη ταχύτητα διάτρησης
x Μικρή διάρκεια ζωής στελέχους και κοπτικού άκρου
Μικρή πίεση καθαρισμού έχει σαν αποτέλεσμα:
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x Αυξημένη πιθανότητα ενσφήνωσης
x Μικρή διάρκεια ζωής του κοπτικού άκρου
x Μειωμένη ταχύτητα διάτρησης
x Ανεπαρκή λίπανση του ουριαίου προσαρμογέα του μακαπιού
x Αρκετά λεπτομερή σκόνη κατά την διάτρηση
Υπερβολική πίεση καθαρισμού έχει σαν αποτέλεσμα μικρή διάρκεια ζωής του κοπτικού άκρου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5

Κριτήρια αποδοχής περατωμένων εργασιών διάνοιξης διατρημάτων

Όλα τα διατρήματα θα διανοίγονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της διαμέτρου, του μήκους και της
διεύθυνσης σύμφωνα με τη Μελέτη. Διατρήματα διαφορετικής διαμέτρου και μήκους από αυτά που
προβλέπονται στη μελέτη μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν κατά την απόλυτη κρίση της
Υπηρεσίας.
Σε κάθε στάδιο της κατασκευής θα γίνεται έλεγχος από την Υπηρεσία για να διαπιστωθεί εάν η κατασκευή
έγινε σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή. Για τις ανάγκες του παραπάνω ελέγχου θα συντάσσεται από
την Υπηρεσία Κατάλογος Ελέγχου Εργασιών, η οποία θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επί μέρους εργασίες που
απαιτούνται για την έντεχνη και αποτελεσματική κατασκευή των διατρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής, β) αναγραφή συμμόρφωσης ή μη, με τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής, για κάθε επί μέρους εργασία, γ) παρατηρήσεις για διορθωτικές δράσεις.
Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής και σε περίπτωση μη τελικής
συμμόρφωσης το διάτρημα θα απορρίπτεται και θα επαναλαμβάνεται η κατασκευή του. Ο Κατάλογος
Ελέγχου Εργασιών μπορεί να αφορά μεμονωμένη διάτρηση ή ομάδα διατρήσεων.

5.1 Κριτήρια αποδοχής διατρημάτων που διανοίγονται με κρουστική διάτρηση
Η απόκλιση των οπών από την θεωρητική θέση της διάτρησης δεν θα υπερβαίνει τα 5 (πέντε) cm.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οπές μήκους άνω των 20 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση. Αυτό θα γίνεται με
χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισμού (όπως φωτοκαθετόμετρο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία).
Αυτές οι μετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 10 m, από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα
προσκομίσει και τα κατάλληλα όργανα.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική απόκλιση από το θεωρητικό άξονα της οπής θα είναι 2% του αντίστοιχου
βάθους διάτρησης. Εάν η απόκλιση που μετρήθηκε είναι μεγαλύτερη από τα προδιαγραφόμενα όρια, η
Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την οπή αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα με τον τύπο και το σκοπό
των διατρήσεων.

5.2 Κριτήρια αποδοχής διατρημάτων που διανοίγονται με περιστροφική - κρουστική
διάτρηση
Η απόκλιση των οπών από την θεωρητική θέση της διάτρησης δεν θα υπερβαίνει τα 5 (πέντε) cm.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οι οπές μήκους άνω των 30 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση με χρήση ειδικού
οργάνου προσανατολισμού (όπως φωτοκαθετόμετρο εγκεκριμένο από τη Υπηρεσία). Αυτές οι μετρήσεις θα
εκτελούνται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 10 m από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προσκομίσει και τα
κατάλληλα όργανα.
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Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική απόκλιση από το θεωρητικό άξονα της οπής θα είναι 1% του αντίστοιχου
βάθους διάτρησης. Εάν η απόκλιση που μετρήθηκε είναι μεγαλύτερη από τα προδιαγραφόμενα όρια, η
Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την οπή αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό
των διατρήσεων.

5.3 Κριτήρια αποδοχής διατρημάτων που διανοίγονται με περιστροφική διάτρηση
5.3.1 Κριτήρια αποδοχής διατρημάτων που διανοίγονται με περιστροφική διάτρηση χωρίς
δειγματοληψία

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η απόκλιση των οπών από την θεωρητική θέση διάτρησης δεν θα υπερβαίνει τα 5 (πέντε) cm.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οι οπές μήκους άνω των 50 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση με χρήση ειδικού
οργάνου προσανατολισμού (όπως φωτοκαθετόμετρο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία). Αυτές οι
μετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 10 m, από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα
προσκομίσει και τα κατάλληλα όργανα.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική απόκλιση από το θεωρητικό άξονα της οπής θα είναι 1% του αντίστοιχου
βάθους διάτρησης. Εάν η απόκλιση που μετρήθηκε είναι μεγαλύτερη από τα προδιαγραφόμενα όρια, η
Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την οπή αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό
των διατρήσεων.
5.3.2 Κριτήρια
δειγματοληψία

αποδοχής

διατρημάτων

που

διανοίγονται

με

περιστροφική

διάτρηση

με

Για γεωτρήσεις βάθους μέχρι 50 m η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο ή από
το θεωρητικό άξονα της γεώτρησης θα είναι 1% του αντίστοιχου βάθους διάτρησης.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οι οπές μήκους άνω των 50 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση με χρήση ειδικού
οργάνου προσανατολισμού (όπως φωτοκαθετόμετρο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία). Αυτές οι μετρήσεις θα
εκτελούνται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 10 m από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προσκομίσει και τα
κατάλληλα όργανα.
Για γεωτρήσεις βάθους από 50 μέχρι 100 m η επιτρεπόμενη συνολική απόκλιση θα είναι 2%. Για βάθη
μεγαλύτερα από 100 m η επιτρεπόμενη συνολική απόκλιση θα αυξάνεται σε αναλογία με το πραγματικό
βάθος μετά τα 100 m.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα συνοψίζονται από τον Ανάδοχο σε ειδική έκθεση που θα αποτελεί
συμπλήρωμα του δελτίου γεώτρησης για κάθε γεώτρηση. Δύο αντίγραφα της έκθεσης θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία μαζί με 2 αντίγραφα των φιλμς μετρήσεων των αποκλίσεων των γεωτρήσεων.Τα στοιχεία αυτά θα
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν η απόκλιση που μετρήθηκε για οποιαδήποτε γεώτρηση είναι
μεγαλύτερη από τα προδιαγραφόμενα όρια, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την γεώτρηση
αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό
των διατρήσεων.

6 Τρόπος επιμέτρησης
6.1 Επιμέτρηση διατρημάτων που διανοίγονται με κρουστική διάτρηση
Η επιμέτρηση για την κρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων, αποστραγγίσεων, προπορείας, αερισμού,
ανακουφιστικών, ελεγχόμενων ανατινάξεων, τοποθέτησης οργάνων και εκτέλεσης μετρήσεων σε υπόγεια
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έργα, όταν απαιτείται, θα γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους των οπών που διατρήθηκαν και έγιναν
αποδεκτές από την Υπηρεσία με βάση τους όρους της παρούσας:
Η επιμέτρηση θα διακριτοποιείται ανάλογα με την διάμετρο και τη διαβάθμιση του μήκους των οπών όπως
καθορίζεται παρακάτω:
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 12 – 20m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 12 – 20m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
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x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 3 – 12 m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 20 m
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες οι επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν τη
διάνοιξη διατρημάτων με κρουστική διάτρηση, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά
και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα
δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της κρουστικής διάτρησης.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω :
x η παροχή όλου του απαιτούμενου προσωπικού, του κατάλληλου εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλικών,
εφοδίων και εγκαταστάσεων
x η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή των υλικών εξαρτημάτων, εφοδίων στο έργο
x η χρησιμοποίησή τους στο έργο
x η προμήθεια του νερού (ή/και υλικών αιωρημάτων)που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών
x η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x η προμήθεια του πεπιεσμένου αέρα που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
διάτρησης και τον καθαρισμό των οπών
x η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, πλην των
φωτοκαθετομετρήσεων, οι οποίες επιμετρώνται ξεχωριστά.
x η σωλήνωση οπών που μπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάτρηση των οπών. Αν δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία για την παραμονή της σωλήνωσης στην οπή, θα επιμετράται το βάρος της
σωλήνωσης
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x οι πυρηνοληψίες όπου απαιτούνται καθώς και η προμήθεια των κιβωτίων φύλαξης των πυρήνων, η
φωτογράφηση των πυρήνων, η φύλαξη των κιβωτίων έως την παράδοσή τους σε αποθηκευτικό
χώρο της Υπηρεσίας.
x η σύνταξη και η υποβολή των εκθέσεων και όλων των άλλων στοιχείων που θα απαιτηθούν.
Όπου τα Σχέδια ή οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάμετρο μιάς οπής, αυτή θα επιμετράται
με την αντίστοιχη πρόβλεψη διάτρησης για όλο το μήκος της, ανεξαρτήτως τυχόν ενδιαμέσων διευρύνσεων
οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάμεσα βάθη για την επίτευξη της τελικά επιθυμητής διαμέτρου.
Τα παραπάνω, ως περιεχόμενα της τιμής μονάδος, θα ισχύουν εφ’ όσον δεν υπάρχει διαφορετικός
καθορισμός του περιεχομένου των τιμών μονάδας στα Συμβατικά Τεύχη του Έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.2 Επιμέτρηση διατρημάτων που διανοίγονται με περιστροφική – κρουστική διάτρηση
Η επιμέτρηση
για την περιστροφικο-κρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων, αποστραγγίσεων,
προπορείας, αερισμού, ανακουφιστικών, ελεγχόμενων ανατινάξεων, τοποθέτησης οργάνων και εκτέλεσης
μετρήσεων σε υπόγεια έργα, όταν απαιτείται, θα γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους των οπών που
διατρήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τηνΥπηρεσία με βάση τους όρους της παρούσας:
Η επιμέτρηση θα διακριτοποιείται ανάλογα με την διάμετρο και τη διαβάθμιση του μήκους των οπών όπως
καθορίζεται παρακάτω:
x Διαμέτρου έως 76 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου έως 76 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου έως 76 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου έως 76 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου έως 76 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 0 – 3 m
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x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 3 – 12 m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες οι επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την
διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφικο-κρουστική διάτρηση, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω :
x η παροχή όλου του απαιτούμενου προσωπικού, του κατάλληλου εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλικών,
εφοδίων και εγκαταστάσεων
x η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή των υλικών εξαρτημάτων, εφοδίων στο έργο
x η χρησιμοποίησή τους στο έργο
x η προμήθεια του νερού (ή/και υλικών αιωρημάτων) που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών
x η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x η προμήθεια του πεπιεσμένου αέρα που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
διάτρησης και τον καθαρισμό των οπών
x η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, πλην των
φωτοκαθετομετρήσεων, οι οποίες επιμετρώνται ξεχωριστά.
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x η σωλήνωση οπών που μπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάτρηση των οπών. Αν δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία για την παραμονή της σωλήνωσης στην οπή, θα επιμετράται το βάρος της
σωλήνωσης
x οι πυρηνοληψίες όπου απαιτούνται καθώς και η προμήθεια των κιβωτίων φύλαξης των πυρήνων, η
φωτογράφηση των πυρήνων, η φύλαξη των κιβωτίων έως την παράδοσή τους σε αποθηκευτικό
χώρο της Υπηρεσίας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x η σύνταξη και η υποβολή των εκθέσεων και όλων των άλλων στοιχείων που θα απαιτηθούν.
Όπου τα Σχέδια ή οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάμετρο μιάς οπής, αυτή θα επιμετράται
με τις αντίστοιχες συμβατικές προβλέψεις διάτρησης για όλο το μήκος της, ανεξαρτήτως τυχόν ενδιαμέσων
διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάμεσα βάθη για την επίτευξη της τελικά επιθυμητής
διαμέτρου.
Τα παραπάνω, ως περιεχόμενα της τιμής μονάδος, θα ισχύουν εφ’ όσον δεν υπάρχει διαφορετικός
καθορισμός του περιεχομένου των τιμών μονάδας στα Συμβατικά Τεύχη του Έργου.

6.3 Επιμέτρηση διατρημάτων που διανοίγονται με περιστροφική διάτρηση
6.3.1 Χωρίς δειγματοληψία
Η επιμέτρηση για την περιστροφική διάτρηση χωρίς δειγματοληψία οπών τσιμεντενέσεων, αποστραγγίσεων,
προπορείας, αερισμού, ανακουφιστικών, ελεγχόμενων ανατινάξεων και τοποθέτησης οργάνων σε υπόγεια
έργα, θα γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους των οπών που διατρήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την
Υπηρεσία με βάση τους όρους της παρούσας:
Η επιμέτρηση θα διακριτοποιείται ανάλογα με την διάμετρο και τη διαβάθμιση του μήκους των οπών όπως
καθορίζεται παρακάτω:
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 12 – 20m
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος 20 – 40m
x Διαμέτρου έως 46 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 12 – 20
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 20 – 40
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 12 – 20 m
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x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος 20 – 40 m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 20 – 40 m
x Διαμέτρου μεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
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x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 0 – 3 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 3 – 12 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 12 – 20 m
x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 20 – 40 m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Διαμέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος μεγαλύτερο των 40 m
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες οι επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την
διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφική διάτρηση χωρίς δειγματοληψία, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς
και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε
άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερα,
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω :
x η παροχή όλου του απαιτούμενου προσωπικού, του κατάλληλου εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλικών,
εφοδίων και εγκαταστάσεων
x η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή των υλικών εξαρτημάτων, εφοδίων στο έργο
x η χρησιμοποίησή τους στο έργο
x η προμήθεια του νερού (ή/και υλικών αιωρημάτων) που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών
x η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x η προμήθεια του πεπιεσμένου αέρα που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
διάτρησης και τον καθαρισμό των οπών
x η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, πλην των
φωτοκαθετομετρήσεων, οι οποίες επιμετρώνται ξεχωριστά.
x η σωλήνωση οπών που μπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάτρηση των οπών. Αν δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία για την παραμονή της σωλήνωσης στην οπή, θα επιμετράται το βάρος της
σωλήνωσης
x οι πυρηνοληψίες όπου απαιτούνται καθώς και η προμήθεια των κιβωτίων φύλαξης των πυρήνων, η
φωτογράφηση των πυρήνων, η φύλαξη των κιβωτίων έως την παράδοσή τους σε αποθηκευτικό
χώρο της Υπηρεσίας.
x η σύνταξη και η υποβολή των εκθέσεων και όλων των άλλων στοιχείων που θα απαιτηθούν.
Όπου τα Σχέδια ή οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάμετρο μιάς οπής, αυτή θα επιμετράται
με τις αντίστοιχες συμβατικές προβλέψεις διάτρησης για όλο το μήκος της, ανεξαρτήτως τυχόν ενδιαμέσων
διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάμεσα βάθη για την επίτευξη της τελικά επιθυμητής
διαμέτρου.
Τα παραπάνω, ως περιεχόμενα της τιμής μονάδος, θα ισχύουν εφ’ όσον δεν υπάρχει διαφορετικός
καθορισμός του περιεχομένου των τιμών μονάδας στα Συμβατικά Τεύχη του Έργου.
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6.3.2 Με δειγματοληψία
Η επιμέτρηση για την περιστροφική διάτρηση με δειγματοληψία οπών τσιμεντενέσεων, αποστραγγίσεων,
προπορείας, αερισμού, ανακουφιστικών, ελεγχόμενων ανατινάξεων και τοποθέτησης οργάνων σε υπόγεια
έργα, θα γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους των οπών που διατρήθηκαν μέσα σε χαλαρούς
σχηματισμούς ή σε βράχο και έγιναν αποδεκτές με βάση τους όρους της παρούσας.
Η επιμέτρηση θα διακριτοποιείται ανάλογα με την διάμετρο και τη διαβάθμιση του μήκους των οπών όπως
καθορίζεται παρακάτω:
x σε Χαλαρούς σχηματισμούς σε βάθος 0 – 20 m

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x σε Χαλαρούς σχηματισμούς σε βάθος 20 – 40 m
x σε Χαλαρούς σχηματισμούς σε βάθος 40 – 60 m
x σε Χαλαρούς σχηματισμούς σε βάθος μεγαλύτερο των 60 m
x σε Βράχο σε βάθος 0 – 20 m
x σε Βράχο σε βάθος 20 – 40 m
x σε Βράχο σε βάθος 40 – 60 m
x σε Βράχο σε βάθος μεγαλύτερο των 60 m
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες οι επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την
διάνοιξη διατρημάτων με περιστροφική διάτρηση με δειγματοληψία, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω :
x η παροχή όλου του απαιτούμενου προσωπικού, του κατάλληλου εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλικών,
εφοδίων και εγκαταστάσεων
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή των υλικών εξαρτημάτων, εφοδίων στο έργο
x Η χρησιμοποίησή τους στο έργο
x η προμήθεια του νερού (ή και αιωρημάτων με όλα τα υλικά τους) που ενδεχόμενα απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών
x Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x η προμήθεια του πεπιεσμένου αέρα που ενδεχόμενα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
διάτρησης και τον καθαρισμό των οπών
x η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, πλην των
φωτοκαθετομετρήσεων, οι οποίες επιμετρώνται ξεχωριστά.
x η σωλήνωση οπών που μπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάτρηση των οπών. Αν δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία για την παραμονή της σωλήνωσης στην οπή, θα επιμετράται το βάρος της
σωλήνωσης
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x οι πυρηνοληψίες.
x η προμήθεια των κιβωτίων φύλαξης των πυρήνων, η φωτογράφηση των πυρήνων, η φύλαξη των
κιβωτίων έως την παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο της Υπηρεσίας.
x η σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτεί η παρούσα Προδιαγραφή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όπου τα Σχέδια ή οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάμετρο μιάς οπής, αυτή θα επιμετράται
με τις αντίστοιχες συμβατικές προβλέψεις διάτρησης για όλο το μήκος της, ανεξαρτήτως τυχόν ενδιαμέσων
διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάμεσα βάθη για την επίτευξη της τελικά επιθυμητής
διαμέτρου.
Οι ανωτέρω επιμετρήσεις αφορούν και αναφέρονται σε περιστροφική διάτρηση με πυρηνοληψία, ελάχιστης
διαμέτρου κοπτικού 76 mm, υπό κλίση από 0° έως 30° ως προς την κατακόρυφο και προς τα κάτω. Σε
διαφοροποιημένες συνθήκες θα επιμετρώνται ποσότητες ως εξής:
x διάτρηση υπό κλίση από 0° έως 30° ως προς την κατακόρυφο και προς τα άνω.
x διάτρηση υπό κλίση από 0° έως 60° ως προς την οριζόντιο και προς τα άνω ή κάτω.
Η επιμέτρηση για την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου στην θέση γεώτρησης θα γίνεται με τον αριθμό των
θέσεων ερευνητικών οπών που εκτελέστηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Υπηρεσία. Στην επιμέτρηση
ανάγονται και όλες οι εργασίες προετοιμασίας των θέσεων γεωτρήσεων, οι τυχόν βάσεων από σκυρόδεμα
κ.λπ. για την έδραση του εξοπλισμού, οι εργασίες εισκόμισης, εγκατάστασης και αποκόμισης του
εξοπλισμού, οι εργασίες κατασκευής των δικτύων νερού, αερισμού, φωτισμού που πιθανόν να απαιτηθούν
επί πλέον των υφισταμένων στην σήραγγα κ.λπ.
Τα παραπάνω, ως περιεχόμενα της τιμής μονάδος, θα ισχύουν εφ’ όσον δεν υπάρχει διαφορετικός
καθορισμός του περιεχομένου των τιμών μονάδας στα Συμβατικά Τεύχη του Έργου.

6.4 Διατρήσεις εκτελούμενες σε μικρό ύψος
Οι επιμετρήσεις των εργασιών των παρ. 6.1, 6.2 και 6.3 αναφέρονται σε υπόγειους χώρους ανοίγματος ή
ύψους άνω των 3 m. Στην περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών σε υπόγειους χώρους ανοίγματος ή ύψους
κάτω των 3 m η επιμέτρηση θα γίνεται όπως στις παραπάνω παρ. 6.1, 6.2 και 6.3 με την αναγραφή « σε
υπόγειους χώρους ανοίγματος ή ύψους κάτω των 3 m».

6.5 Φωτοκαθετομετρήσεις οπών
Όπου προβλέπεται από την Μελέτη, ή έχει δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για εκτέλεση ελέγχων των οπών
ως προς την απόκλιση με χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισμού (όπως φωτοκαθετόμετρο ή άλλο
ισοδύναμο όργανο, εγκεκριμένο από την Υπηρεσία) θα επιμετρώνται οι εκτελούμενοι έλεγχοι σε τεμάχια.
Διευκρινίζεται ότι για κάθε ελεγχόμενη οπή επιμετράται ένα τεμάχιο ελέγχου (του τελικώς απολαμβανομένου
και αποδεκτού διατρήματος), ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενδιάμεσων ελέγχων που μπορεί να εκτελέσει
ο Ανάδοχος για την διακρίβωση της απόκλισης κατά την εκτέλεση της εργασίας. Στην επιμέτρηση ανάγονται
η χρήση ειδικού οργάνου μέτρησης της απόκλισης, η εκτέλεση της μέτρησης και η απόληψη όλων των
απαιτούμενων στοιχείων, οι καθυστερήσεις και σταλίες του λοιπού εξοπλισμού του έργου για την εκτέλεση
των μετρήσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η προμήθεια του ειδικού οργάνου, με όλα τα
υποστηρικτικά συστήματα και παρελκόμενα θα επιμετράται ξεχωριστά σε τεμάχια.
Εναλλακτικά οι έλεγχοι των οπών ως προς την απόκλιση με χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισμού
ανάγονται στη επιμέτρηση των παρ. 6.1, 6.2 και 6.3.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Τσιμεντενέσεις σηράγγων
Cement grouting in tunnels

Κλάση τιμολόγησης: 11
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-12-07-02-00:2017.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00 εγκρίθηκε την 2018-11-07 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2018
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου
δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο,
ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον
εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2η και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Τσιμεντενέσεις σηράγγων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στο σύνολο των διατάξεων
σχετικά με την εκτέλεση τσιμεντενέσεων σε υπόγεια έργα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη και τις επί
τόπου συνθήκες του γεωυλικού. Οι τσιμεντενέσεις μπορεί να είναι, πλήρωσης κενών ή ανοικτών διακλάσεων
της βραχομάζας κατά τη διάνοιξη ή μεταγενέστερα, επαφής για την πλήρωση τυχόν κενών πίσω από τις
μόνιμες επενδύσεις των υπογείων έργων, σταθεροποίησης για την ενίσχυση της βραχομάζας γύρω από τα
υπόγεια έργα κατά τη διάρκεια της διάνοιξης ή/και μεταγενέστερα, για τη μείωση και έλεγχο καθιζήσεων
εντός αποδεκτών ορίων, για τον έλεγχο των υπογείων νερών ή άλλου τύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. Στις εργασίες τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση πληρώσεων
οπών ή ρωγμών με ένεμα χωρίς ή με την εφαρμογή πολύ μικρής πίεσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους
ΕΛΟΤ ΕΝ 12715

Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων – Ενέματα -- Execution of special
geotechnical work – Grouting

ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 197-2

Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση της συμμόρφωσης -- Cement - Part 2 :
Conformity evaluation

ΕΛΟΤ EN 206

Σκυρόδεμα - Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση -Concrete - Specification, performance, production and conformity

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-1

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 1: Κοινές
απαιτήσεις -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common
requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα
ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση,
σήμανση και επισήμανση -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part
4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-6

Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 :
Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης -Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity
control and evaluation of conformity
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12620

Αδρανή για σκυρόδεμα -- Aggregates for concrete

ΕΛΟΤ EN 480-1

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1: Σκυρόδεμα αναφοράς και κονίαμα αναφοράς για δοκιμές Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως -- Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of setting time

ΕΛΟΤ EN 480-4

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: Προσδιορισμός εξίδρωσης σκυροδέματος -- Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of
bleeding of concrete

ΕΛΟΤ EN 480-5

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 5: Προσδιορισμός της τριχοειδούς απορρόφησης -- Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of
capillary absorption

ΕΛΟΤ EN 480-6

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 6: Ανάλυση με υπέρυθρη ακτινοβολία -- Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-8

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 8: Προσδιορισμός του συμβατικού ξηρού υπολείμματος -- Admixtures
for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the
conventional dry material content

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-10

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 10: Προσδιορισμός των περιεχομένων υδατοδιαλυτών χλωριούχων -Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10:
Determination of water soluble chloride content

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-11

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 12 : Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των προσθέτων σε αλκάλια -Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 11 :
Determination of air void characteristics in hardened concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-12

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 12 : Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των προσθέτων σε αλκάλια - Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12 :
Determination of the alkali content of admixtures

ΕΛΟΤ EN 445

Ενέματα προεντεταμένων τενόντων - Μέθοδοι δοκιμής -prestressing tendons - Test methods

ΕΛΟΤ EN 446

Ενέματα προεντεταμένων τενόντων - Διαδικασίες έκχυσης -- Grout for
prestressing tendons - Test methods
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ΕΛΟΤ EN 447

Ενέματα προεντεταμένων τενόντων - Προδιαγραφή για συνήθη ενέματα -Grout for prestressing tendons - Basic requirements

ΕΛΟΤ EN 450-1

Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης -- Fly ash for concrete - Part 1: Definition,
specifications and conformity criteria

ΕΛΟΤ EN 13263-1

Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί απαιτήσεις και κριτήρια
συμμόρφωσης -- Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements
and conformity criteria

ΕΛΟΤ EN ISO 13500

Bιoμηxαvίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Ρευστά υλικά εξόρυξης Προδιαγραφές και δοκιμές -- Petroleum and natural gas industries - Drilling
fluid materials - Specifications and tests

ΕΛΟΤ EN ISO 10769

Γεωσυνθετικά
αργιλικάδιαφράγματα
–Προσδιορισμός
υδατοαπορροφητικότητας του μπεντονίτη - Clay geosynthetic barriers –
Determination of water absorption of bentonite

ΕΛΟΤ EN 12350-5

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 5: Δοκιμή σε τράπεζα εξαπλώσεως -Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1
Τσιμεντενέσεις πλήρωσης
θεωρούνται οι τσιμεντενέσεις που εκτελούνται για την πλήρωση των κενών ή ανοικτών διακλάσεων της
περιβάλλουσας το υπόγειο έργο βραχομάζας κατά την διάρκεια των εργασιών διάνοιξης ή μεταγενέστερα, με
τη χρησιμοποίηση ενέματος δια βαρύτητας ή υπό χαμηλή πίεση, που δεν υπερβαίνει τα 250 (διακόσια
πενήντα) kΡa.
3.2
Τσιμεντενέσεις επαφής
θεωρούνται οι τσιμεντενέσεις που εκτελούνται για την πλήρωση των κενών μεταξύ της περιβάλλουσας
βραχομάζας ή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ή της στεγανωτικής μεμβράνης και των επενδύσεων από
σκυρόδεμα των υπογείων έργων με τη χρησιμοποίηση ενέματος υπό πίεση που δεν υπερβαίνει τα 100
(εκατό) kΡa ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
3.3
Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης
θεωρούνται οι εκτελούμενες υπό πίεση στις περιοχές των υπογείων έργων για την ενίσχυση ή/και την μείωση
της διαπερατότητας της βραχομάζας, την πλήρωση τυχόν κενών κ.λπ., όπως περιγράφεται εδώ ή που
καθορ ίζονται από την Υπηρεσία. Καταχρηστικά, ως τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης θεωρούνται και οι
πληρώσεις με ένεμα ανοικτών ρωγμών της βραχομάζας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, έστω και
αν η εφαρμοζόμενη πίεση εκεί είναι μηδενική ή πολύ μικρή.
3.4
Τσιμεντενέσεις πλήρωσης του δακτυλίου
θεωρούνται οι εκτελούμενες υπό κατάλληλη πίεση σε σήραγγες που διανοίγονται με ΤΒΜ, προς πλήρωση
των κενών μεταξύ της εκσκαφής και των προκατασκευασμένων στοιχείων της μόνιμης επένδυσης, αμέσως
μετά την τοποθέτησή της. Είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα μείωσης των καθιζήσεων στην περιοχή του
ουραίου τμήματος της ασπίδας του ΤΒΜ.
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Ενσωματωμένα υλικά - Απαιτήσεις

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο περί τσιμεντενέσεων
και ενεμάτων ΕΛΟΤ EN 12715. Σε περίπτωση θέματος που δεν αντιμετωπίζεται από την παρούσα ΕΤΕΠ
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΛΟΤ EN 12715.
Γενικά και όσον αφορά στα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα υλικά δηλαδή ο τύπος τσιμέντου, η άμμος, τα
πρόσθετα και τα πρόσμικτα ενεμάτων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να φέρουν σήμανση CE
και συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις ουσιωδών
χαρακτηριστικών για την ορθή αντιμετώπιση των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.1.1 Νερό
Το χρησιμοποιούμενο στα ενέματα νερό πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από οξέα, αλκάλια και
απαράδεκτες ποσότητες αλάτων, ιλύος, οργανικών υλών και άλλων ακαθαρσιών. Το νερό πρέπει να μην
περιέχει υλικά που επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα των εργασιών τσιμεντενέσεων ή στην
συμπεριφορά του ενέματος και πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.
Εργαστηριακός έλεγχος για την καταλληλότητα του νερού μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία.
4.1.2 Τσιμέντο
Το χρησιμοποιούμενο στα ενέματα τσιμέντο συμμορφώνεται προς τα πρότυπα:
 ΕΛΟΤ EN 197-1 και
 ΕΛΟΤ EN 197-2, εκτός αν άλλως καθορίζεται στην μελέτη.
Για την επιλογή του τύπου του τσιμέντου γίνεται θεώρηση της διαβρωτικότητας του περιβάλλοντος, της
διαπερατότητας του γεωυλικού και της τεχνικής διάρκειας ζωής του ενέματος. Η διαβρωτικότητα του
περιβάλλοντος καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206.
Στην περίπτωση που απαιτείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά, αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
ΕΛΟΤ EN 197-1. Συνιστάται η χρήση τσιμέντου CEM IV-SR σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 197-1. Η χρήση
χύδην τσιμέντου επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η διακίνησή του διέπεται από τις ρυθμίσεις της
υποπαραγράφου ΣΤ.10: «άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών διακίνηση
τσιμέντου», του ν. 4254/2014 (Α’ 85) όπως ισχύει, , διαφορετικά χρησιμοποιείται μόνο τσιμέντο σε χάρτινους
σάκους. Στο Εργοτάξιο διατηρείται αποθηκευμένη επαρκής ποσότητα τσιμέντου, ώστε να μην προκαλείται
καθυστέρηση στις εργασίες τσιμεντενέσεων από έλλειψη υλικών. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το
τσιμέντο περιέχει σβώλους ή ξένες ουσίες, ο Ανάδοχος πρέπει με δική του δαπάνη να το καθαρίζει
κοσκινίζοντας το υλικό στο κόσκινο Νο 100.
4.1.3 Άμμος
Η άμμος πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12620 και τις
απαιτήσεις της μελέτης, με τις παρακάτω διευκρινήσεις:
x Η μέγιστη διάσταση και το σχήμα των κόκκων της άμμου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να
αποκλείεται η πιθανότητα έμφραξης των σωληνώσεων παροχής κατά την άντληση ενέματος, στη
χαμηλότερη προβλεπόμενη πίεση και για ένεμα με τον χαμηλότερο λόγο νερού - τσιμέντου. Η
διαβάθμιση της άμμου πρέπει να προδιαγράφεται στη Μελέτη.
x Η άμμος πρέπει να έχει συντελεστή λεπτότητας της έγκρισης της Υπηρεσίας.
x Το ποσοστό των κόκκων της άμμου, που περνάει από το κόσκινο 0,25 κατά EN 933-2, δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 24% του ξηρού βάρους της άμμου.
4.1.4 Πρόσθετα
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Τα πρόσθετα είναι οργανικά ή ανόργανα προϊόντα, τα οποία προστίθενται σε μικρές ποσότητες κατά την
διάρκεια της διαδικασίας ανάμιξης με σκοπό την βελτίωση των ιδιοτήτων του ενέματος και τον έλεγχο
παραμέτρων όπως το ιξώδες, ο χρόνος πήξης, η σταθερότητα και τα μηχανικά χαρακτηριστικά επί τόπου
μετά την τοποθέτηση του ενέματος (αντοχή, συνοχή, παραμορφωσιμότητα και διαπερατότητα).
Παραδείγματα προσθέτων είναι οι επιταχυντές, οι επιβραδυντές, οι πλαστικοποιητές, οι εισαγωγείς αέρα, τα
διογκωτικά και οι σταθεροποιητές που ελαχιστοποιούν την κάθιση του ενέματος.
Τα πρόσθετα, που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
934 μέρη 1, 4 και 6 καθώς και με τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ EN 480-1, 480-2, 480-4, 480-5, 4806, 480-8, 480-10, 480-11 και 480-12 όσον αφορά στις διάφορες μεθόδους δοκιμών για τον προσδιορισμό
των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των ενεμάτων. Όλα τα πρόσθετα πρέπει να φέρουν σήμανση
CE και να συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων, οι οποίες να καλύπτουν τις απαιτήσεις της μελέτης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι η χρήση πυριτικού νατρίου (sodium silicate ή υδρύαλος):
Το πυριτικό νάτριο δρα ως επιταχυντής του χρόνου πήξης του ενέματος και έτσι χρησιμοποιείται σε περιοχές
όπου υπάρχει αυξημένη ροή νερού, με αποτέλεσμα το ένεμα να παρασύρεται και έτσι να μην μπορεί να
δράσει. Η προσθήκη πυριτικού νατρίου γίνεται μόνον μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Το πυριτικό νάτριο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x Χημικός Τύπος :
x Μορφή :

Na2SiO3
Παχύρρευστο υγρό

x Λόγος SiO2/Na2O :

>3

x PH :

12

x Πυκνότητα σε βαθμούς Baume :

39

4.1.5 Πρόσμικτα
Λεπτά καταμερισμένα στερεά υλικά που η χρήση τους στο ένεμα έχει ως σκοπό είτε να βελτιωθούν ορισμένα
χαρακτηριστικά ή να επιτευχθούν συγκεκριμένες ιδιότητες, αλλά και μερικές φορές να μειωθεί το κόστος
χωρίς να επηρεάζονται ιδιαίτερα οι φυσικές ιδιότητες. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει επειδή το κόστος του
προσμίκτου υλικού είναι μικρότερο από το κόστος του τσιμέντου ή όταν το πρόσμικτο διατίθεται σε αφθονία
σαν παράγωγο άλλης διαδικασίας. Κατά κανόνα πάντως, τα πρόσμικτα βελτιώνουν την συμπεριφορά του
ενέματος αυξάνοντας την ρευστότητα, μειώνοντας την εξίδρωση και προσδίδοντας σταθερότητα και
ανθεκτικότητα.
Οι βασικές κατηγορίες προσμίκτων είναι τρείς: πουζολάνες, άμμος και λεπτόκοκκα όπως οι άργιλοι. Από
αυτά οι άμμοι και οι άργιλοι έχουν βασικά αδρανή συμπεριφορά, ενώ οι πουζολάνες αντιδρούν με το ένεμα.
Στην κατηγορία των λεπτόκοκκων και στην κατηγορία των αργίλων, η πιο συνηθισμένη χρήση είναι εκείνη
του μπεντονίτη. Αν και προκαλεί πτώση της τελικής αντοχής του ενέματος, η προσθήκη μπεντονίτη σε
κατάλληλη αναλογία, συνήθως ως προς το βάρος του τσιμέντου, προσδίδει σταθερότητα στο μίγμα ώστε να
μπορεί να εισπιέζεται για μεγάλα διαστήματα και αποστάσεις εντός των διακλάσεων, των πόρων και των
κενών χωρίς να αφυδατώνεται. Ο μπεντονίτης για χρήση στα ενέματα τσιμεντενέσεων συνοδεύεται από
πιστοποιητικό δοκιμών που εκτελέσθηκαν από κατάλληλο εργαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(βλ. Βιβλιογραφική παραπομπή [3]). Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρει τον τύπο, την
περιεκτικότητα σε φυσική υγρασία και το όριο υδαρότητας του μπεντονίτη (ΕΛΟΤ EN ISO 10769) και
υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. Το όριο υδαρότητας του μπεντονίτη πρέπει να είναι μεγαλύτερο
από τριακόσια πενήντα (350) τοις εκατό για ένα μέσο όρο τριών (3) δοκιμών. Ο μπεντονίτης που
προσκομίζεται στο εργοτάξιο και πριν αναμιχθεί με νερό πρέπει να είναι σύμφωνος με την Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 13500.
Η προσθήκη άμμου στο ένεμα τσιμέντου εφαρμόζεται σαν λύση σε περιπτώσεις που η πλήρωση των
διακλάσεων και των κενών γενικότερα απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέματος, οπότε υπεισέρχονται θέματα
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οικονομίας και ενδεχομένως και αντοχής. Οι προϋποθέσεις για την χρήση άμμου αναφέρονται στην
παράγραφο 4.1.3.
Παραδείγματα προσμίκτων πουζολανικού τύπου είναι η ιπτάμενη τέφρα (flyash) και η πυριτική παιπάλη
(silica fume). Η προσθήκη τους γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους, μειώνοντας σημαντικά την
υδατοπερατότητα και βελτιώνοντας και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του ενέματος. Για την εφαρμογή τους, η
μεν ιπτάμενη τέφρα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 450-1, η δε πυριτική
παιπάλη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 13263-1.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

4.2 Σύνθεση
Ο Ανάδοχος προτείνει μίγματα με εναλλακτικές συνθέσεις, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση των τσιμεντενέσεων και προβαίνει σε εργαστηριακές δοκιμές, ώστε να προσδιοριστούν η εξίδρωση
(κάθιση), το ιξώδες, ο χρόνος πήξης, και λοιπά χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στην μελέτη σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ EN 12715. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα στοιχεία των υλικών, εγκρίνονται από
την Υπηρεσία οι συνθέσεις των μιγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις τσιμεντενέσεις.
Εφόσον στη σύνθεση του ενέματος προβλέπεται μπεντονίτης, η αναλογία νερού - μπεντονίτη στο ένεμα θα
πρέπει να είναι 50:1 κατά βάρος, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Μελέτη. Η ενεργοποίηση του μπεντονίτη
γίνεται πάντοτε στον αναμικτήρα, για να επιτυγχάνεται η απορρόφηση του νερού, αναμιγνύοντας νερό και
μπεντονίτη (σκόνη) σε αναλογία W:B=9:1 (κατά βάρος). Ο μπεντονίτης, που χρησιμοποιείται στις
τσιμεντενέσεις πίεσης και σταθεροποίησης, πρέπει να έχει προαναμιχθεί με νερό και να έχει ενεργοποιηθεί
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη χρήση του και σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις χρησιμοποιείται μίγμα τσιμεντενέματος
αποτελούμενο από τσιμέντο, μπεντονίτη και νερό. Σε πιο δύσκολες ή/και ασυνήθιστες περιπτώσεις (π.χ.
ύπαρξη μεγάλων κενών, σημαντική ροή υπόγειων υδάτων), γίνονται ειδικές μελέτες και δοκιμές για την
χρήση στο ένεμα προσμίκτων ή/και προσθέτων υλικών.

4.3 Δειγματοληψία – δοκιμές τσιμεντενέματος
Όπου απαιτείται έλεγχος της θλιπτικής αντοχής του σκληρυμένου τσιμεντενέματος αυτή πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN 445, ΕΛΟΤ EN 446 και ΕΛΟΤ EN 447. Η απαίτηση
ελάχιστης αντοχής μπορεί να καθορίζεται στην Μελέτη, όπως και ο ρυθμός λήψης των δοκιμίων. Αν δεν
ορίζεται διαφορετικά, οι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται σε 3 δοκίμια για κάθε ηλικία του τσιμεντενέματος και η
ελάχιστη τιμή αντοχή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την απαιτούμενη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
οι ενέργειες αποφασίζονται από την Υπηρεσία
Η εργασιμότητα μπορεί να ελέγχεται με δοκιμή κάθισης σύμφωνα με τις προβλέψεις των προτύπων ΕΛΟΤ
EN 445, ΕΛΟΤ EN 446 και ΕΛΟΤ EN 447. Η μετρούμενη τιμή πρέπει να έχει απόκλιση το πολύ 25 mm από
την απαιτούμενη τιμή. Εναλλακτικά είναι δυνατή η μέτρηση σε τράπεζα εξάπλωσης, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 12350-5 και η μετρούμενη τιμή πρέπει να έχει απόκλιση το πολύ 10%
από την απαιτούμενη τιμή. Εννοείται ότι οι εφαρμογή των δοκιμών αυτών έχει νόημα μόνο στην περίπτωση
αρκετά παχύρευστων ενεμάτων με προσθήκη π.χ. άμμου, κατάλληλων για την πλήρωση μεγάλων κενών.
Η εξίδρωση πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 480-4 και πρέπει να
είναι μικρότερη από 1% μέχρι την αρχική πήξη του τσιμεντενέματος
Ο χρόνος πήξης πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 413-1 και οι
απαιτήσεις καθορίζονται από τη Μελέτη.

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών

5.1 Εξοπλισμός
Όλος ο εξοπλισμός τσιμεντενέσεων πρέπει να είναι καταλλήλου τύπου, δυναμικότητας και μηχανικής
κατάστασης για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η ισχύς του εξοπλισμού και η διάταξή του πρέπει να
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ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις, κανονισμούς και κώδικες, τόσο για την ασφάλεια όσο και για τα
γενικά προβλεπόμενα. Ο εξοπλισμός τσιμεντενέσεων πρέπει να συντηρείται κατά τρόπο σύμφωνο με τις
οδηγίες του κατασκευαστή και πρέπει να είναι ικανός για συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία κατά τη
διάρκεια κάθε εργασίας τσιμεντένεσης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Οι συσκευές ανάμιξης και έγχυσης του ενέματος πρέπει να είναι τύπου αποδεκτού από την Υπηρεσία και
ικανές να αναμιγνύουν αποτελεσματικά και να αναδεύουν το ένεμα, να το εισπιέζουν εντός των οπών ή των
συνδέσεων παροχέτευσης ενέματος με συνεχή και αδιάκοπη ροή σε οποιαδήποτε προδιαγραφόμενη πίεση
που ορίζεται από την Υπηρεσία.
Οι αναμικτήρες πρέπει να είναι μηχανικής λειτουργίας και εξοπλισμένοι με μετρητή κυβικών μέτρων,
ακριβείας αναγνώσεων μέχρι δεκάτων του κυβικού μέτρου, για τον έλεγχο του νερού ανάμιξης, που
χρησιμοποιείται στο ένεμα. Πέραν του αναμικτήρα, πρέπει να διατεθούν και δεξαμενές μηχανικής
ανάδευσης. Ο ελάχιστος χρόνος ανάδευσης πρέπει να καθορίζεται με βάση δοκιμές επί τόπου με τον
πραγματικά χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και τα υλικά. Η διαμόρφωση του αναμικτήρα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να μην προκύπτουν ‘’νεκρές ζώνες’’ ανάμιξης. Τα υλικά του τσιμεντενέματος υπό μορφή κόνεως
εισάγονται πρός ανάμιξη ζυγιζόμενα με ακρίβεια 2% της απαιτούμενης σύνθεσης. Το νερό προστίθεται είτε
ζυγιζόμενο, είτε με μέτρηση του όγκου του με ακρίβεια σε κάθε περίπτωση 1% της απαιτούμενης σύνθεσης.
Τα πρόσμικτα υγρής μορφής προστίθενται είτε με δοσομετρική αντλία, είτε με κάδο βαθμονομημένο για το
σκοπό αυτό με ακρίβεια 5% της απαιτούμενης σύνθεσης. Κάθε πρόσμικτο πρέπει να προστίθεται και να
κατανέμεται στο ανάμιγμα με διακριτό εξοπλισμό. Η αλληλουχία εισαγωγής των διάφορων συστατικών
ακολουθεί αυτήν που προέκυψε από τις επί τόπου δοκιμές. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκινούμενων
μπετονιέρων για την ανάμιξη του τσιμεντενέματος.
Όλα τα ενέματα πρέπει να εγχύονται με ειδική εμβολοφόρο αντλία, διπλής ενέργειας ή άλλου τύπου
αντλητικό εξοπλισμό, που εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Η ελάχιστη δυναμικότητα του συγκροτήματος τσιμεντενέσεων καθορίζεται από την Υπηρεσία, και πάντως
δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) lt/min ενέματος, σε συνεχή αδιάκοπη ροή, με πίεση
ενός (1) MΡa τουλάχιστον. Για την ενεμάτωση του δακτυλίου σε σήραγγες με επένδυση
προκατασκευασμένων στοιχείων το συγκρότημα τσιμεντενέσεων πρέπει να έχει τη δυνατότητα ενεμάτωσης
χωρίς διακοπή τουλάχιστον ενός πλήρους δακτυλίου προκατασκευασμένων στοιχείων.
Η διάταξη του εξοπλισμού τσιμεντενέσεων προβλέπει αγωγό τροφοδοσίας και επιστροφής από την αντλία
τσιμεντένεσης στην οπή τσιμεντένεσης. Πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής
κυκλοφορία και ακριβής έλεγχος των πιέσεων και ροών ενέματος εντός των οπών τσιμεντενέσεων. Για την
αρχική πλήρωση των σωληνώσεων εισάγεται τσιμεντένεμα αναλογίας 1:1 κατά βάρος ή άλλο κατάλληλο και
αποδεκτό υλικό. Η αρχική πλήρωση των σωληνώσεων μόνο με νερό δεν επιτρέπεται χωρίς την αποδοχή
της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος συντάσσει πλήρη περιγραφή των λεπτομερειών τοποθέτησης του εξοπλισμού
ανάμιξης, μεταφοράς και εισπίεσης στην σήραγγα, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία,
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη στο χρονοδιάγραμμα έναρξη των εργασιών
τσιμεντενέσεων. Ο εξοπλισμός ανάμιξης ουδέποτε πρέπει να απέχει πέραν των πενήντα (50) m από την
οπή, όπου εκτελείται η τσιμεντένεση.

5.2 Τσιμεντενέσεις πλήρωσης
Για τον ορισμό των τσιμεντενέσεων πλήρωσης γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1.1.
Όπου απαιτείται εκτέλεση τσιμεντενέσεων πλήρωσης, αυτές εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η πλήρωση με ένεμα όλων των κενών και ανοικτών διακλάσεων της βραχομάζας.
Για την εκτέλεση τσιμεντενέσεων πλήρωσης σε κοιλότητες υπερεκσκαφών των υπογείων έργων που δεν
είναι εύκολο να πληρωθούν με σκυρόδεμα, τοποθετούνται πριν από τη σκυροδέτηση σωλήνες εξαερισμού
και τσιμεντένεσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ή τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Δεν απαιτείται έκπλυση των οπών ή δοκιμή εισπίεσης πριν την τσιμεντένεση.
Για τις τσιμεντενέσεις πλήρωσης μπορεί να κριθεί αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί μίγμα τσιμεντοκονιάματος, με
αρχική αναλογία τσιμέντου-άμμου που μπορεί να καθορίζεται από την μελέτη ή από την Υπηρεσία. Το
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πυκνότερο προβλεπόμενο μίγμα τσιμεντοκονιάματος, για τις τσιμεντενέσεις πλήρωσης, μπορεί να είναι μίγμα
με αναλογία νερού - τσιμέντου - άμμου 1:1:2 (κατά βάρος). Η τσιμεντένεση οποιασδήποτε οπής δεν
θεωρείται πλήρης μέχρις ότου πληρωθούν όλα τα κενά στη μέγιστη δυνατή έκταση. Για το σκοπό αυτό οι
παρακείμενες οπές, στις οποίες δεν έχουν εκτελεστεί τσιμεντενέσεις, παραμένουν ανοικτές όσο διαρκεί η
εκτέλεση των τσιμεντενέσεων, για την παρακολούθηση της απόστασης όδευσης του ενέματος από το σημείο
εισπίεσης.
Μετά το τέλος της τσιμεντένεσης, σε οποιαδήποτε οπή, πρέπει να εξακολουθήσει η διατήρηση της πίεσης με
κατάλληλο εξάρτημα, μέχρις ότου το ένεμα αρχίσει να πήζει.

5.3 Τσιμεντενέσεις επαφής

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για τον ορισμό των τσιμεντενέσεων επαφής γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1.2.
Οι τσιμεντενέσεις επαφής πρέπει να εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση με
ένεμα όλων των κενών μεταξύ των επενδύσεων από σκυρόδεμα και της εσωτερικής επιφάνειας (βραχόμαζα
ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή στεγανωτική μεμβράνη), τα οποία τυχόν παρέμειναν απλήρωτα κατά τις
σκυροδετήσεις.
Για την εκτέλεση τσιμεντενέσεων σε κοιλότητες υπερεκσκαφών των υπογείων έργων που δεν είναι εύκολο να
πληρωθούν με σκυρόδεμα, τοποθετούνται πριν από την σκυροδέτηση σωλήνες εξαερισμού και
τσιμεντένεσης μέσα στην επένδυση από σκυρόδεμα, όπως δείχνεται στα σχέδια της μελέτης ή σε θέσεις
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Σε σήραγγες στις οποίες τοποθετείται στεγανωτική μεμβράνη πίσω από τη μόνιμη επένδυση, η εκτέλεση των
τσιμεντενέσεων επαφής γίνεται υποχρεωτικά μέσω σωλήνων που έχουν ενσωματωθεί στην επένδυση από
τον Ανάδοχο κατά τη σκυροδέτηση.
Δεν απαιτείται έκπλυση των οπών ή δοκιμή εισπίεσης, πριν την τσιμεντένεση.
Η επένδυση από σκυρόδεμα πρέπει να έχει διαστρωθεί τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) ημέρες πριν από την
έναρξη των τσιμεντενέσεων επαφής.
Για τις τσιμεντενέσεις επαφής μπορεί να κριθεί αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί μίγμα τσιμεντοκονιάματος, με
αρχική αναλογία τσιμέντου-άμμου που πρέπει να καθορίσει η μελέτη ή η Υπηρεσία. Το πυκνότερο
προβλεπόμενο μίγμα τσιμεντοκονιάματος, για τις τσιμεντενέσεις επαφής, κατά κανόνα είναι μίγμα με
αναλογία νερού - τσιμέντου - άμμου 1:1:2 (κατά βάρος). Η τσιμεντένεση οποιασδήποτε οπής δεν θεωρείται
πλήρης μέχρις ότου πληρωθούν όλα τα κενά στη μέγιστη δυνατή έκταση. Για τον σκοπό αυτό οι
παρακείμενες οπές, στις οποίες δεν έχουν εκτελεστεί τσιμεντενέσεις, πρέπει να παραμένουν ανοικτές όσο
διαρκεί η εκτέλεση των τσιμεντενέσεων, για την παρακολούθηση της απόστασης όδευσης του ενέματος από
το σημείο εισπίεσης.
Μετά το τέλος της τσιμεντένεσης σε οποιαδήποτε οπή, πρέπει να εξακολουθήσει η διατήρηση της πίεσης με
κατάλληλο εξάρτημα, μέχρις ότου το ένεμα αρχίσει να πήζει.
Εάν, οποιαδήποτε οπή τσιμεντενέσεων επαφής χρησιμοποιηθεί μεταγενέστερα και για την εκτέλεση
τσιμεντένεσης σταθεροποίησης, αυτή πρέπει να καθαρίζεται από το τσιμεντένεμα σε όλο το πάχος της
επένδυσης από σκυρόδεμα, προτού επέλθει η τελική πήξη του ενέματος.

5.4 Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης
Για τον ορισμό των τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1.3.
Εκτός αντίθετης οδηγίας της Υπηρεσίας, οι τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης πρέπει να εκτελούνται ως εξής:
α. Η ελάχιστη διάμετρος οπών πρέπει να είναι σαράντα έξι (46) mm.
β. Η τσιμεντένεση κάθε οπής εκτελείται κατά βήματα, αρχίζοντας από το στόμιο και προχωρώντας
προς τον πυθμένα της οπής με τη χρήση στεγανωτικού παρεμβύσματος. Το μήκος κάθε βήματος
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και ο αριθμός των βημάτων σε κάθε οπή καθορίζεται από τη μελέτη ή την Υπηρεσία, ανάλογα με
την κλιμάκωση των επιθυμητών πιέσεων.
γ. Μετά τη διάτρηση και τον καθαρισμό του πρώτου βήματος της οπής, το στεγανωτικό παρέμβυσμα
εφαρμόζεται στην κορυφή του βήματος και εκτελείται τσιμεντένεση με την καθορισμένη από τη από
τη μελέτη ή την Υπηρεσία πίεση για το βήμα αυτό.
δ. Μετά το πέρας της τσιμεντένεσης, το στεγανωτικό παρέμβυσμα αφήνεται στην θέση του, μέχρις
ότου το ένεμα αποκτήσει την αρχική του πήξη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ε. Κατόπιν ανασύρεται το στεγανωτικό παρέμβυσμα και γίνεται διάτρηση της οπής έως το βάθος του
επόμενου βήματος, οπότε και εκτελείται τσιμεντένεση με την καθορισμένη πίεση για το βήμα αυτό
(κατά κανόνα μεγαλύτερη αυτής του προηγουμένου βήματος).
στ. Η παραπάνω διαδικασία τσιμεντένεσης των οπών κατά βήματα με αντιστοίχως προδιαγραφόμενες
πιέσεις, επαναλαμβάνεται μέχρι να τσιμεντενεθεί ολόκληρη η οπή.
Η ποσότητα του ενέματος που απαιτείται, εξαρτάται από τις συνθήκες οι οποίες θα διαπιστωθούν κατά την
διάτρηση των οπών.
Συναντώμενες ρωγμές, λεπτές ενδιαστρώσεις ή τεκτονικά ρήγματα, τα οποία μπορεί να περιέχουν αργιλική
πλήρωση ή άλλα εκπλύσιμα υλικά, πρέπει να εκπλύνονται πλήρως με νερό και αέρα υπό πίεση, για την κατά
το δυνατόν μεγαλύτερη αφαίρεση τέτοιων υλικών και μέχρις ότου το επιστρέφον νερό είναι διαυγές. Τέτοια
υλικά αποβάλλονται από μία ή περισσότερες οπές με την εισπίεση νερού σε μία παρακείμενη οπή. Όλες οι
προς τσιμεντένεση οπές πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη δοκιμασία με καθαρό νερό υπό συνεχή πίεση
μέχρι την απαιτούμενη πίεση τσιμεντένεσης με χρησιμοποίηση βημάτων, ώστε να επιτευχθεί
αποτελεσματικός καθαρισμός διατεμνομένων ρωγμών και λεπτών ενδιαστρώσεων, να προσδιορισθεί ο
ρυθμός εισδοχής ύδατος και η έκταση διαρροών.
Όλες οι σχετικά στεγανές οπές, πρέπει να εκπλυθούν με αυτή την πίεση και η έκπλυση να συνεχισθεί για
όση διάρκεια παρατηρείται αύξηση του ρυθμού εισδοχής νερού. Ανοικτές οπές, στις οποίες δύναται να
επιτευχθεί μικρή ή καθόλου πίεση, πρέπει να εκπλύνονται για περίοδο πέντε (5) λεπτών ή για όση περίοδο
παρατηρείται αποβολή υλικού πλήρωσης ρωγμών, όπως καθορίζεται από τη διαφυγή θολού λασπώδους
ύδατος δια μέσου επιφανειακών ανοιγμάτων ή άλλων οπών.
Γενικά η εργασία τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης θα αρχίζει με μίγμα ενός (1) μέρους τσιμέντου προς δύο
(2) μέρη νερού, κατά βάρος. Επειδή ένα τέτοιο μίγμα παρουσιάζει αυξημένη κάθιση (εξίδρωση) με
αποτέλεσμα να έχει μειωμένη διεισδυτικότητα εντός των λεπτών κυρίως ρωγμών, συνιστάται η προσθήκη
αιωρήματος μπεντονίτη, ώστε το βάρος του μπεντονίτη να είναι κατά κανόνα ίσο με το 2% του βάρους του
τσιμέντου στο ένεμα.
Εάν συναντηθούν ανοικτές ρωγμές και δεν μπορεί να διατηρηθεί η καθορισμένη πίεση, η αναλογία νερού τσιμέντου πρέπει να μειώνεται σταδιακά, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η προσθήκη μπεντονιτικού αιωρήματος
μπορεί να μην είναι πλέον απαραίτητη. Εάν και πάλι δεν υπάρξει αποτέλεσμα τότε πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένεμα με τσιμέντο, νερό και άμμο μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση. Εάν, λόγω του
μεγέθους και της συνέχειας των ανοικτών ασυνεχειών της βραχομάζας, δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά
αποτελέσματα, παρόλο που χρησιμοποιείται το πυκνότερο αντλήσιμο μίγμα με άμμο, η εργασία
τσιμεντένεσης στην οπή πρέπει να διακόπτεται. Στην περίπτωση αυτή η οπή καθαρίζεται, αφού το ένεμα
πάρει την αρχική του πήξη και εκτελείται εκ νέου τσιμεντένεση της οπής αυτής μετά από εύλογο χρονικό
διάστημα, συνήθως την επομένη ημέρα.
Εάν, κατά τη διάρκεια της τσιμεντένεσης οποιασδήποτε οπής, εμφανισθεί διαρροή ενέματος από
παρακείμενες οπές τσιμεντενέσεων ή διασυνδέσεις ενέματος σε ικανή ποσότητα, ώστε να δημιουργούνται
σοβαρές εμπλοκές στη διαδικασία της τσιμεντένεσης, ή παρατηρείται σημαντική απώλεια ενέματος, αυτές οι
οπές ή θέσεις διαρροών πρέπει να ταπώνονται ή να φράζονται προσωρινά. Η πίεση του ενέματος που
διαρρέει από οποιαδήποτε παρακείμενη οπή πρέπει να μετράται με την τοποθέτηση στεγανωτικού
παρεμβύσματος στην οπή αυτή και οι πιέσεις αυτές να διατηρούνται κάτω από τις επιτρεπόμενες για το
συγκεκριμένο στάδιο της οπής αυτής. Εάν τέτοιο τάπωμα δεν είναι απαραίτητο, οι οπές στις οποίες δεν
έχουν εκτελεσθεί ακόμα τσιμεντενέσεις, αφήνονται ανοικτές για να διευκολύνεται η διαφυγή νερού και αέρα
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κατά την εισπίεση ενέματος σε άλλες οπές. Πριν το ένεμα πήξει, η αντλία ενέματος θα συνδεθεί με
παρακείμενες ταπωμένες οπές και με άλλες οπές, από τις οποίες παρατηρήθηκε εκροή ενέματος και η
τσιμεντένεση όλων των οπών θα ολοκληρωθεί συγχρόνως σύμφωνα με τις προδιαγραφείσες για
τσιμεντένεση πιέσεις, ή θα πλυθούν με νερό, πριν το ένεμα πήξει ή θα επαναδιατρηθούν και θα
τσιμεντενεθούν αργότερα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
Εάν κατά τη διάρκεια τσιμεντένεσης σε οποιαδήποτε οπή, διαπιστωθεί διαρροή ενέματος από οποιοδήποτε
τμήμα των κατασκευών, η διαρροή αυτή πρέπει να φράζεται από τον Ανάδοχο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η τσιμεντενέση σταθεροποίησης οποιασδήποτε οπής πρέπει να συνεχίζεται, μέχρις ότου η απορρόφηση του
ενέματος να είναι μικρότερη από δύο (2) λίτρα ανά λεπτό και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10)
λεπτών.
Η καθορισμένη πίεση τσιμεντένεσης για κάθε στάδιο διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της
τσιμεντένεσης. Πάντως σαν προστασία από τυχόν μετακινήσεις βράχου ή σκυροδέματος ή κατά τη διάρκεια
έμφραξης των διαρροών ενέματος, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει τη μείωση της πίεσης άντλησης, ή
διακοπτόμενη άντληση, ή τη διακοπή της άντλησης. Μετά το τέλος της τσιμεντένεσης των οπών, ή άλλων
θέσεων τσιμεντένεσης, οι πιέσεις διατηρούνται με τη χρήση κατάλληλων δικλείδων ή βαλβίδων, μέχρις ότου
πήξει επαρκώς το ένεμα, ώστε να μπορεί να συγκρατηθεί στις οπές ή άλλες θέσεις, στις οποίες έγινε
τσιμεντένεση.
Ένεμα, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, μέσα σε δύο (2) ώρες μετά την ανάμιξή του,
πρέπει να απορρίπτεται.
Οι εργασίες τσιμεντενέσεων πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό (με διαπιστευτήρια) του
Αναδόχου με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν ζημίες σε παρακείμενες
κατασκευές ή/και διογκώσεις, από την αύξηση της πίεσης εντός του γεωυλικού εξ΄ αιτίας των
τσιμεντενέσεων. Όπου αναμένεται η επιβολή σημαντικών πιέσεων εντός του γεωυλικού, ο Ανάδοχος πρέπει
να σχεδιάσει και να εφαρμόσει σύστημα ενόργανης παρακολούθησης για την προστασία των παρακείμενων
κατασκευών.
Πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η είσοδος του ενέματος σε
αγωγούς, αποστραγγιστικές στρώσεις και άλλες υπόγειες κατασκευές.
Η μελέτη τσιμεντενέσεων κατ΄ελάχιστον πρέπει να περιλαμβάνει α) υπολογισμούς που να αποδεικνύουν την
ικανότητα του ενέματος να εισχωρήσει στο γεωυλικό, β) κριτήρια μέτρησης της επάρκειας της βελτίωσης του
γεωυλικού, γ) λεπτομέρειες της περιοχής προς τσιμεντένεση σε σχέση με τις παρακείμενες κατασκευές και δ)
κάνναβο οπών τσιμεντενέσεων,
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει μεθοδολογία εκτέλεσης της εργασίας που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες
του εξοπλισμού παραγωγής, αποθήκευσης υλικών, σύνθεση ενεμάτων, διαδικασίες ελέγχου και πρόγραμμα
ελέγχου ποιότητας, διαδικασία καταγραφής πιέσεων εισπίεσης και απορρόφησης ενέματος, σχέδιο και
φάκελο υγιεινής και ασφάλειας για όλες τις σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής στο
τσιμεντενεμένο έδαφος, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υλικών και των εργασιών και εκτίμηση
επικινδυνότητας συμπεριλαμβανομένων μεθόδων μείωσης των κινδύνων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες των τσιμεντενέσεων συμπεριλαμβανομένων της
διεύθυνσης και μήκους των οπών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την τοποθεσία και χρονισμό, τα υλικά
και ποσότητες ενεμάτων, πιέσεις εισπίεσης κ.λ.π. Αντίγραφο των στοιχείων αυτών πρέπει να παραδίνεται
καθημερινά στον επιβλέποντα.

5.5 Τσιμεντενέσεις δακτυλίου σε σήραγγα με ΤΒΜ και προκατασκευασμένα στοιχεία
Για τον ορισμό των τσιμεντενέσεων πλήρωσης του δακτυλίου γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1.4.
Οι τσιμεντενέσεις αυτές εκτελούνται:
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x Μέσα από κανάλια του ουραίου τμήματος της ασπίδας (όταν απαιτείται γρήγορος καθαρισμός του
συστήματος προσαγωγής του τσιμεντενέματος στην περίπτωση σταματήματος ή έμφραξης).
x Μέσα από οπές που αφήνονται στα προκατασκευασμένα στοιχεία.
Ο Ανάδοχος υποβάλει μεθοδολογία εκτέλεσης της εργασίας που περιλαμβάνει λεπτομέρειες του εξοπλισμού
παραγωγής, αποθήκευσης υλικών, σύνθεση ενεμάτων, διαδικασίες ελέγχου και πρόγραμμα ελέγχου
ποιότητας, καταγραφές πιέσεων εισπίεσης και απορρόφησης ενέματος, εκσκαφή στο τσιμεντενεμένο
έδαφος, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υλικών και των εργασιών και εκτίμηση επικινδυνότητας
συμπεριλαμβανομένων μεθόδων μείωσης των κινδύνων.
Η πίεση εισπίεσης του ενέματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μία (1) ατμόσφαιρα της υδροστατικής
πίεσης στην θέση εκτέλεσης της τσιμεντένεσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το ένεμα πρέπει να εισπιέζεται έγκαιρα προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι εδαφικές μετακινήσεις.
Η τσιμεντενέσεις γίνονται από τον πυθμένα της μόνιμης επένδυσης προς τον θόλο, έτσι ώστε να
απομακρύνονται σταδιακά ο εγκλωβισμένος αέρας και νερό από τα κενά. Στις οπές τσιμεντενέσεων
τοποθετούνται βαλβίδες, για να επιτρέπεται η πήξη του ενέματος υπό πίεση, μετά την αποσύνδεση του
σωλήνα της τσιμεντένεσης. Μετά την πήξη του ενέματος οι οπές τσιμεντένεσης ασφαλίζονται μόνιμα.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπερπίεση η
διόγκωση στο γεωυλικό που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε παρακείμενες κατασκευές.
Ο εξοπλισμός εισπίεσης του ενέματος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μετρητή πίεσης και αυτόματες
βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης σε προκαθορισμένα όρια.
Δευτερεύουσα εισπίεση ενέματος γίνεται σε επιλεγμένες θέσεις, δια μέσου των οπών τσιμεντενέσεων, αφού
γίνει διάτρηση δια μέσου του υφιστάμενου ενέματος. Δευτερεύουσα εισπίεση ενέματος πρέπει να γίνεται
εντός 14 ημερών από την αρχική ενεμάτωση ή όταν το μέτωπο εκσκαφής έχει απομακρυνθεί 50 μέτρα από
τις θέσεις της αρχικής ενεμάτωσης. Η πίεση της δευτερεύουσας ενεμάτωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
γεμίζουν με ένεμα όλα τα εναπομείναντα κενά.
Η ενεμάτωση του κενού πρέπει να γίνεται με συνεχή και άμεσο τρόπο μέσα από το ουραίο τμήμα της
ασπίδας ή το συντομότερο δυνατόν όταν γίνεται εισπίεση μέσω των προκατασκευασμένων στοιχείων.

6

Παραλαβή περαιωμένων εργασιών
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων υλικών.
x Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών.
x Έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων για τις τσιμεντενέσεις που έχει θέσει η Μελέτη.

Σε κάθε στάδιο της κατασκευής των τσιμεντενέσεων πρέπει να γίνεται έλεγχος από την Υπηρεσία για να
διαπιστωθεί εάν η κατασκευή έγινε σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή. Για τις ανάγκες του παραπάνω
ελέγχου συντάσσεται από την Υπηρεσία Λίστα Ελέγχου Εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: α) όλες τις επί
μέρους εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και αποτελεσματική κατασκευή των τσιμεντενέσεων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, β) αναγραφή συμμόρφωσης ή μη, με τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, για κάθε επί μέρους εργασία και γ) παρατηρήσεις για διορθωτικές
δράσεις.
Η λίστα πρέπει να συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής των τσιμεντενέσεων και σε περίπτωση
μη τελικής συμμόρφωσης η εργασία απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται. Η Λίστα Ελέγχου Εργασιών μπορεί
να αφορά ομάδα εργασιών ή τμήματα ελέγχου κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
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Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

7.1

Τσιμεντενέσεις πλήρωσης

©

ΕΛΟΤ

Η επιμέτρηση της πλήρους τσιμεντένεσης πλήρωσης κενών ή ανοικτών διακλάσεων της βραχομάζας στις
υπόγειες εκσκαφές,γίνεται σε κυβικά μέτρα ενέματος που πραγματικά εισπιέσθηκαν στις οπές και τις ρωγμές
του βράχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης ή εντολή της Υπηρεσίας.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών τσιμεντένεσης πλήρωσης. Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x Κινητοποίηση, εγκατάσταση και αποκινητοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού
x Η προμήθεια για πρόσμικτα ή πρόσθετα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο και τα
οποία δεν προβλέπονται από την μελέτη, εκτός και αν αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητα για την καλή
εκτέλεση της εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το τσιμέντο, η άμμος, ο μπεντονίτης, το πυριτικό
νάτριο, η ιπτάμενη τέφρα, η πυριτική παιπάλη και τυχόν άλλα πρόσθετα ή πρόσμικτα που
προβλέπονται από την μελέτη, επιμετρώνται χωριστά.
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο (όλων των απαραίτητων υλικών)
x Η ενσωμάτωσή τους στο έργο
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την ανάμιξη του τσιμεντενέματος
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για τη μεταφορά του τσιμεντενέματος
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την εισπίεση του τσιμεντενέματος με
την προβλεπόμενη διαδικασία
x Το καλαφάτισμα και σφράγιση των ρωγμών από τις οποίες διαρρέει ένεμα
x Η αφαίρεση των σωλήνων των στομίων από τις οπές τσιμεντενέσεων, ο έλεγχος και η απόρριψη
ακάθαρτου νερού και άχρηστου ενέματος, ο καθαρισμός του σκυροδέματος και η διάθεση του
σχετικού εργατικού δυναμικού και εφοδίων
x Η φθορά και απομείωση των υλικών, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, καταγραφών κ.λ.π. για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και
τους ελέγχους.
x Ένεμα, ή συστατικά υλικά του, που χάθηκαν λόγω ακατάλληλης πάκτωσης των σωλήνων
τσιμεντενέσεων ή συνδέσεων, ή που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς και ακατάλληλης ανάμιξης, ή
που απωλέσθηκαν από διαρροή λόγω παράλειψης του Αναδόχου να σταματήσει διαρροές από
ρωγμές ή οπές τσιμεντενέσεων, όταν του δόθηκε σχετική εντολή ή για ένεμα που κατέστη
ακατάλληλο λόγω μη χρησιμοποίησής του στον επιτρεπόμενο από τις προδιαγραφές χρόνο.

7.2

Τσιμεντενέσεις επαφής

Ουδεμία επιμέτρηση θα γίνεται για την εργασία, τα υλικά, τον εξοπλισμό, τις δοκιμές και το ένεμα που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των τσιμεντενέσεων επαφής.
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Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης

Η επιμέτρηση της πλήρους τσιμεντένεσης σταθεροποίησης στις υπόγειες εκσκαφές, γίνεται σε κυβικά μέτρα
ενέματος, που πραγματικά εισπιέσθηκαν στις οπές και τις ρωγμές του βράχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της μελέτης ή εντολή της Υπηρεσίας.
Προβλέπεται διαφοροποίηση της επιμέτρησης των τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης με βάση την
εφαρμοζόμενη πίεση ως εξής:
x Τσιμεντένεμα για τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης, πίεσης μικρότερης των 5 MΡa.
x Τσιμεντένεμα σε τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης, πίεσης από 5 έως 20 MΡa.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Τσιμεντένεμα σε τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης, πίεσης μεγαλύτερης των 20 MΡa.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Κινητοποίηση, εγκατάσταση και αποκινητοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού
x Η προμήθεια για πρόσμικτα ή πρόσθετα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο και τα
οποία δεν προβλέπονται από την μελέτη, εκτός και αν αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητα για την καλή
εκτέλεση της εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το τσιμέντο, η άμμος, ο μπεντονίτης, το πυριτικό
νάτριο, η ιπτάμενη τέφρα, η πυριτική παιπάλη και τυχόν άλλα πρόσθετα ή πρόσμικτα που
προβλέπονται από την μελέτη, επιμετρώνται χωριστά.
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο (όλων των απαραίτητων υλικών)
x Η ενσωμάτωσή τους στο έργο
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την ανάμιξη του τσιμεντενέματος
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για τη μεταφορά του τσιμεντενέματος
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την εισπίεση του τσιμεντενέματος με
την προβλεπόμενη διαδικασία
x Το καλαφάτισμα και σφράγιση των ρωγμών από τις οποίες διαρρέει ένεμα
x Η αφαίρεση των σωλήνων των στομίων από τις οπές τσιμεντενέσεων, ο έλεγχος και η απόρριψη
ακάθαρτου νερού και άχρηστου ενέματος, ο καθαρισμός του σκυροδέματος και η διάθεση του
σχετικού εργατικού δυναμικού και εφοδίων
x Η φθορά και απομείωση των υλικών, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, καταγραφών κ.λ.π. για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και
τους ελέγχους.
x Ένεμα, ή συστατικά υλικά του, που χάθηκαν λόγω ακατάλληλης πάκτωσης των σωλήνων
τσιμεντενέσεων ή συνδέσεων, ή που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς και ακατάλληλης ανάμιξης, ή
που απωλέσθηκαν από διαρροή λόγω παράλειψης του Αναδόχου να σταματήσει διαρροές από
ρωγμές ή οπές τσιμεντενέσεων, όταν του δόθηκε σχετική εντολή ή για ένεμα που κατέστη
ακατάλληλο λόγω μη χρησιμοποίησής του στον επιτρεπόμενο από τις προδιαγραφές χρόνο.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το τσιμέντο, η άμμος, ο μπεντονίτης, το πυριτικό νάτριο, η ιπτάμενη τέφρα, η πυριτική παιπάλη και τυχόν
άλλα πρόσθετα ή πρόσμικτα που χρησιμοποιήθηκαν σε τσιμεντενέσεις και που έγιναν αποδεκτά από την
Υπηρεσία επιμετρώνται ιδιαιτέρως. Η επιμέτρηση για τη σύνδεση για τσιμεντένεση σε κάθε οπή
τσιμεντενέσεων ή άλλη θέση τσιμεντένεσης γίνεται ιδιαιτέρως.
Η επιμέτρηση για σύνδεση της γραμμής παροχής ενέματος σε οπές για την εκτέλεση τσιμεντενέσεων
προβλέπει κατά κανόνα μόνο μία σύνδεση για κάθε οπή ή άλλη θέση (π.χ. ρωγμές ή κοιλότητες) που θα
εκτελεσθεί τσιμεντένεση, και για τις οπές ή θέσεις που πραγματικά εκτελέσθηκε τσιμεντένεση, ανεξάρτητα
από το πόσες πρόσθετες φορές έγινε τοποθέτηση των στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ή συνδέθηκε η ίδια
οπή για τσιμεντένεση, και ανεξάρτητα από τον όγκο νερού ή ενέματος που πραγματικά εισπιέσθηκε μέσα σε
οπή τσιμεντενέσεων ή σε κάθε σύνδεση για τσιμεντένεση. Ενδέχεται να επιμετρηθούν περισσότερες
συνδέσεις σε μία οπή τσιμεντενέσεων, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και εφ’ όσον αυτό αναφέρεται ρητά
στο Αναλυτικό Τιμολόγιο του Έργου. Συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε ρωγμές ή ανοίγματα στη βραχομάζα,
συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε υπάρχουσες ερευνητικές οπές και συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε σωλήνες
παροχής για την τσιμεντένεση αρμών σκυροδέματος, θεωρούνται σαν συνδέσεις για τσιμεντένεση σε οπές
τσιμεντενέσεων και επιμετρούνται για πληρωμή με βάση τη συμβατική τιμή μονάδας για συνδέσεις για
τσιμεντενέσεις σε οπές τσιμεντενέσεων του παρόντος εδαφίου.

7.4

Τσιμεντενέσεις δακτυλίου σε σήραγγα με ΤΒΜ και προκατασκευασμένα στοιχεία

Η επιμέτρηση της πλήρους τσιμεντένεσης πλήρωσης του δακτυλίου σε σήραγγες, που διανοίγονται με ΤΒΜ
και έχουν επένδυση από προκατασκευασμένα στοιχεία, γίνεται σε κυβικά μέτρα ενέματος, που πραγματικά
εισπιέσθηκαν, σύμφωνα με την Μελέτη ή εντολή της Υπηρεσίας.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Κινητοποίηση, εγκατάσταση και αποκινητοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού
x Η προμήθεια για πρόσμικτα ή πρόσθετα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο και τα
οποία δεν προβλέπονται από την μελέτη, εκτός και αν αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητα για την καλή
εκτέλεση της εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το τσιμέντο, η άμμος, ο μπεντονίτης, το πυριτικό
νάτριο, η ιπτάμενη τέφρα, η πυριτική παιπάλη και τυχόν άλλα πρόσθετα ή πρόσμικτα που
προβλέπονται από την μελέτη, επιμετρώνται χωριστά.
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο (όλων των απαραίτητων υλικών)
x Η ενσωμάτωσή τους στο έργο
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την ανάμιξη του τσιμεντενέματος
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για τη μεταφορά του τσιμεντενέματος
x Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την εισπίεση του τσιμεντενέματος με
την προβλεπόμενη διαδικασία
x Το καλαφάτισμα και σφράγιση των ρωγμών από τις οποίες διαρρέει ένεμα
x Η αφαίρεση των σωλήνων των στομίων από τις οπές τσιμεντενέσεων, ο έλεγχος και η απόρριψη
ακάθαρτου νερού και άχρηστου ενέματος, ο καθαρισμός του σκυροδέματος και η διάθεση του
σχετικού εργατικού δυναμικού και εφοδίων
x Η φθορά και απομείωση των υλικών, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, καταγραφών κ.λ.π. για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
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διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και
τους ελέγχους.
x Ένεμα, ή συστατικά υλικά του, που χάθηκαν λόγω ακατάλληλης πάκτωσης των σωλήνων
τσιμεντενέσεων ή συνδέσεων, ή που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς και ακατάλληλης ανάμιξης, ή
που απωλέσθηκαν από διαρροή λόγω παράλειψης του Αναδόχου να σταματήσει διαρροές από
ρωγμές ή οπές τσιμεντενέσεων, όταν του δόθηκε σχετική εντολή ή για ένεμα που κατέστη
ακατάλληλο λόγω μη χρησιμοποίησής του στον επιτρεπόμενο από τις Προδιαγραφές χρόνο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

7.5

Συνδέσεις οπών

Η επιμέτρηση για σύνδεση της γραμμής παροχής ενέματος σε οπές για την εκτέλεση των ενεματώσεων
πλήρωσης ή σταθεροποίησης ή δακτυλίου, γίνεται ανά τεμάχιο και μόνο μία φορά για κάθε οπή ή άλλη θέση
(π.χ. ρωγμές ή κοιλότητες) που θα εκτελεσθεί η ενεμάτωση και για τις οπές ή θέσεις που πραγματικά
εκτελέσθηκε τσιμεντένεση με εντολή της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το πόσες πρόσθετες φορές έγινε
τοποθέτηση των στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ή συνδέθηκε η ίδια οπή για ενεμάτωση και ανεξάρτητα από
τον όγκο νερού ή ενέματος που πραγματικά εισπιέσθηκε μέσα σε οπή ενεματώσεων ή σε κάθε σύνδεση για
ενεμάτωση. Ενδέχεται να επιμετρηθούν περισσότερες συνδέσεις σε μία οπή τσιμεντενέσεων, ανάλογα με τις
ειδικές συνθήκες και εφ’ όσον αυτό αναφέρεται ρητά στο Αναλυτικό Τιμολόγιο του Έργου.
Συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε ρωγμές ή ανοίγματα στη βραχομάζα, συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε
υπάρχουσες ερευνητικές οπές και συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε σωλήνες παροχής για την τσιμεντένεση
αρμών σκυροδέματος, θεωρούνται σαν συνδέσεις για τσιμεντένεση σε οπές τσιμεντενέσεων και
επιμετρούνται με βάση τα προβλεπόμενα για συνδέσεις για τσιμεντενέσεις σε οπές τσιμεντενέσεων.

7.6

Προμήθεια και ενσωμάτωση τσιμέντου για τσιμεντενέσεις

Η επιμέτρηση του τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε στα μίγματα ενέματος, όταν απαιτείται, γίνεται με βάση
το πραγματικό βάρος, σε μετρικούς τόνους, του τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε στο μίγμα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η διακίνησή τους μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης.

7.7

Προμήθεια και ενσωμάτωση άμμου για τσιμεντενέσεις

Η επιμέτρηση άμμου που χρησιμοποιήθηκε στα μίγματα ενέματος, όταν απαιτείται, γίνεται με βάση το
πραγματικό βάρος σε μετρικούς τόνους στεγνής άμμου που χρησιμοποιήθηκε στο μίγμα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή της στο έργο
x Η διακίνησή της μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης.

7.8

Προμήθεια, ενσωμάτωση και ενεργοποίηση μπεντονίτη για τσιμεντενέσεις

Η επιμέτρηση μπεντονίτη που χρησιμοποιήθηκε στα μίγματα του ενέματος, γίνεται με βάση την πραγματική
ποσότητα του υλικού σε χιλιόγραμμα, όπως αυτό προήλθε από τον Κατασκευαστή του και χρησιμοποιήθηκε
στο μίγμα.
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή του στο έργο
x Η διακίνησή του μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης
x Η ενεργοποίηση του μπεντονίτη σε αιώρημα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

7.9

Προμήθεια και ενσωμάτωση πυριτικού νατρίου για τσιμεντενέσεις

Η επιμέτρηση του πυριτικού νατρίου που χρησιμοποιήθηκε στα μίγματα του ενέματος, γίνεται με βάση το
πραγματικό βάρος σε χιλιόγραμμα του ρευστού υλικού, όπως αυτό προήλθε από τον Κατασκευαστή του και
χρησιμοποιήθηκε στο μίγμα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή του στο έργο
x Η διακίνησή του μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης
Καμία επιμέτρηση άλλων χημικών προσμίκτων εκτός από το πυριτικό νάτριο, που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν στα μίγματα του ενέματος δεν θα γίνεται, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη στην μελέτη του
Έργου και κριθεί απαραίτητο από την Επίβλεψη του Έργου.

7.10 Προμήθεια και ενσωμάτωση ιπτάμενης τέφρας για τσιμεντενέσεις
Η επιμέτρηση ιπτάμενης τέφρας που χρησιμοποιήθηκε στα μίγματα του ενέματος, γίνεται με βάση την
πραγματική ποσότητα του υλικού σε χιλιόγραμμα, όπως αυτό προήλθε από τον Κατασκευαστή του και
χρησιμοποιήθηκε στο μίγμα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή της στο έργο
x Η διακίνησή της μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης

7.11 Προμήθεια και ενσωμάτωση πυριτικής παιπάλης για τσιμεντενέσεις
Η επιμέτρηση πυριτικής παιπάλης που χρησιμοποιήθηκε στα μίγματα του ενέματος, γίνεται με βάση την
πραγματική ποσότητα του υλικού σε χιλιόγραμμα, όπως αυτό προήλθε από τον Κατασκευαστή του και
χρησιμοποιήθηκε στο μίγμα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ορθή εκτέλεση των
εργασιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή της στο έργο
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x Η διακίνησή της μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

A.2 Όροι υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Καταρρεύσεις μετώπου ή θόλου σήραγγας
x Εργασία παρουσία σκόνης, καπνού και επιβλαβών αερίων και υπό συνθήκες θορύβου, ο οποίος
αυξάνεται με την ανάκλαση στις παρειές της σήραγγας.
x Διόγκωση γεωυλικού, αύξηση της εσωτερικής πίεσης του και βλάβες σε παρακείμενες κατασκευές.
x Επέκταση των σωληνώσεων εισκόμισης τσιμεντενέματος και μετακινήσεις του εξοπλισμού σε
συνθήκες περιορισμένου χώρου.
x Εργασία σε χώρο περιορισμένο, παρουσία εμποδίων και με την υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλών
συνθηκών διακίνησης στην σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής της. Διακίνηση στην σήραγγα
κατά την διάρκεια κατασκευής – διάδρομοι πεζών. Δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι οφείλονται
σε κακές συνθήκες ή σε εμπόδια στους διαδρόμους κίνησης πεζών, θα εξασφαλίζονται επαρκώς
ασφαλείς συνθήκες διακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο διατιθέμενο χώρο.
x Ηλεκτροπληξία.
x Βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά ή επέκταση της πυρκαγιάς σε υδραυλικά λάδια.
x Εργασία με πεπιεσμένο αέρα.
x Μεταφορά βαρέων αντικειμένων.
x Χρήση ουσιών. Ο μπεντονίτης σε ξηρή κατάσταση δημιουργεί αναπνεύσιμη σκόνη. Σε υγρή
κατάσταση δημιουργεί ολισθηρές επιφάνειες. Τα διάφορα πρόσμικτα πιθανόν να είναι επιβλαβή.
x Εργασία σε ύψος
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A.2.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις ακόλουθες ή και άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις σχετικά με
την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε υπόγεια τεχνικά έργα:
x Π.Δ.1073/16-9-81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”.
x Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ114080/732/96 ”Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ
“Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες” στον Κανονισμό
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών” (ΦΕΚ 771/Β).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Π.Δ.252/89 “Περί υγιεινής και ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα” (ΦΕΚ 106Β/ /2.5.89).
x ΕΛΟΤ HD 384-Ε2: Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
x Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/ 31.12.84).
x Π.Δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ” σε συνδυασμό με την
υπ' αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ.
Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λόγω Π.Δ..
x Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ”.
x Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) “Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 86/188/ΕΟΚ“.
x Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ“.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής (σε ότι αφορά τα ΜΑΠ της αναπνοής η επιλογή θα γίνεται με βάση τις
αναμενόμενες ή επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες):
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Πίνακας 13 - ΜΑΠ
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία της
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 136

Προστασία της
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 140

Προστασία της
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 143

Προστασία της
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία της
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 405

Για τη διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδρομος διέλευσης πεζών με αντιολισθηρή επιφάνεια σε
όλο το μήκος της σήραγγας όπου γίνονται εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές εργασίες. Οι διάδρομοι θα
προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως μπεντονίτη, που δημιουργούν ολισθηρή επιφάνεια.
Για τη διαρρύθμιση των μηχανών και των λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που πιθανολογείται η
ύπαρξη εκρήξιμης ατμόσφαιρας, θα ισχύουν οι προβλέψεις της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών - μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029), αλλά και αυτές του Π.Δ.
42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) "Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας και της
ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου".
Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα Ελληνικά Πρότυπα για την
Ασφάλεια των Μηχανών.
Για τη διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα
εφαρμόζονται:
x Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) "Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ"
x Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" και οι τροποποιήσεις του με τα Π.Δ.127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ.
43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003)
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x Π.Δ.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) "Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής" και τροποποίηση και
συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93)
x Π.Δ.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) "Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες"

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Π.Δ.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) "Προστασία της υγείας των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας
τους".
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-13-01-04-01:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01 εγκρίθηκε την 2017-12-06 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό,
περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από
αμμοχάλικα

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις για τα
υλικά και τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της ζώνης των σωμάτων στήριξης από αμμοχάλικα
των χωμάτινων και λιθόρριπτων Φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σχετικών
Mελετών και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο ακόλουθο σκαρίφημα δίνεται η διατομή ενός χωμάτινου και λιθόρριπτου
φράγματος και οι σχετικές ζώνες των σωμάτων στήριξης από αμμοχάλικα.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή - Geotechnical Investigation and
testing - Identification and classification of soil - Part 1:Identification and
description

ΕΛΟΤ EN 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του
διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method

ΕΛΟΤ EN 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution Test sieves, nominal size of apertures

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods
for laboratory reference density and water content - Proctor compaction

ΕΛΟΤ EN ISO 17892-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1
: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε νερό -- Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content

ΕΛΟΤ CEN ΙSO/TS 17892-11 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
11 : Προσδιορισμός υδατοπερατότητας με σταθερό και μεταβλητό υδραυλικό
ύψος -- Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil Part 11 : Determination of permeability by constant and falling head
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή -- Armourstone – Part 1:
Specification

ΕΛΟΤ ΕΝ 13285

Μίγματα ασύνδετων αδρανών – Προδιαγραφές -- Unbound mixtures Specifications

ASTM - D 4914-99 USBR 7220 - 89 Determining Unit Weight of Soils In- Place by the Sand Replacement
Method in a Test Pit
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ASTM - D 5030-04 USBR 7221 - 89 Determining Unit Weight of Soils In- Place by the Water Replacement
Method in a Test Pit
ASTM 4253

Maximum index density and unit weight of soils using a vibratory table

ASTM 4254

Minimum index density and unit weight of soils and calculation of relative
density

3

Όροι και ορισμοί

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1
Σώμα στήριξης από αμμοχάλικα
εννοείται η ζώνη που αποτελεί τμήμα ή/ και το σύνολο του σώματος αντιστήριξης του Φράγματος, η οποία
λόγω της συνήθως υψηλής διατμητικής αντοχής των υλικών της συμβάλλει ουσιαστικά στην ευστάθεια του
φράγματος. Λόγω της διαπερατότητας των υλικών της (συνήθως υψηλή), η ζώνη αυτή διευκολύνει την
στράγγιση των γειτονικών ζωνών, συμβάλλοντας στον υποβιβασμό και στην εκτόνωση των
αναπτυσσομένων τιμών υδροστατικής πίεσης πόρων και προσαυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ευστάθεια
του φράγματος. Στο εξής η ζώνη των σωμάτων στήριξης από αμμοχάλικα θα αναφέρεται ως Ζώνη 4.
3.2
Αμμοχάλικα
Πρόκειται για αδρόκοκκα κλάσματα. Στην κατηγορία αυτή των αδρόκοκκων υλικών αντιστοιχούν τα αμμώδη
και τα αμμοχαλικώδη. Σύμφωνα με την ταξινόμηση με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1 (Πίνακας 1 - partial size
fraction) των γεωυλικών, τα αμμοχάλικα έχουν άνω όριο κοκκομετρικής διαβάθμισης, με μέγιστη διάμετρο
κόκκου έως 63 mm.
3.3
Λιθοσυντρίμματα και Βραχώδη τεμάχια
Πρόκειται για πολύ αδρόκοκκα κλάσματα. Στην κατηγορία αυτή των πολύ αδρόκοκκων τεμαχών
αντιστοιχούν, ο τρόχμαλος (cobble), ο ογκόλιθος (boulder), ο μεγάλος ογκόλιθος (large boulder). Σύμφωνα
με την ταξινόμηση με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1 (Πίνακας 1 - partial size fraction) των γεωυλικών, τα
αμμοχάλικα έχουν άνω όριο κοκκομετρικής διαβάθμισης, με μέγιστη διάμετρο κόκκου έως 63 mm.
Τα εφαρμοζόμενα όρια των κοκομμετρικών διαβαθμίσεων εδαφικών και βραχωδών υλικών συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 1 : Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων γαιωδών υλικών
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩΔΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ
mm

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πολύ αδρόκοκκα υλικά και
εδάφη

Αδρόκοκκα εδάφη

Λεπτόκοκκα εδάφη

4

Μεγάλος Ογκόλιθος

> 630

Ογκόλιθος

> 200 - 630

Κροκάλα - Τρόχμαλος

> 63 - 200

Χαλίκι

> 2,0 - 63

Χονδρόκοκκο Χαλίκι

> 20 - 63

Μεσόκοκκο Χαλίκι

> 6,3 - 20

Λεπτόκοκκο Χαλίκι

> 2,0 - 6,3

Άμμος

> 0,063 - 2,0

Χονδρόκοκκη Άμμος

> 0,63 - 2,0

Μεσόκοκκη Άμμος

> 0,2 - 0,63

Λεπτόκοκκη Άμμος

> 0,063 - 0,2

Ιλύς

> 0,002 - 0,063

Χονδρόκοκκη Ιλύς

> 0,02 - 0,063

Μεσόκοκκη Ιλύς

> 0,0063 - 0,02

Λεπτόκοκκη Ιλύς

> 0,002 - 0,0063

Άργιλος

≤ 0,002

Απαιτήσεις υλικών Ζώνης 4

Τα υλικά της Ζώνης 4 θα αποτελούνται από καθαρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και δεν θα περιέχουν οργανικές
ουσίες ούτε μαλακά, εύθρυπτα τεμάχια. Τα υλικά θα είναι κυρίως αμμοχάλικα ποτάμιας προέλευσης ή από
δανειοθαλάμους , αποτελούμενα κυρίως από μίγμα άμμου, χαλίκων, ενώ οι κροκάλες που θα εμπεριέχονται
θα είναι σε μικρό ποσοστό. Αυτά τα δάνεια υλικά κατά περίπτωση θα λαμβάνονται είτε χωρίς καμία
επεξεργασία, είτε μετά από περιορισμένη επεξεργασία για την απομάκρυνση υπερμεγέθων κόκκων και την
αποφυγή ανάμιξης αυξημένου ποσοστού συγκεντρωμένων λεπτοκόκκων ώστε το τελικώς παραγόμενο υλικό
να συμφωνεί με τις απαιτήσεις της Μελέτης ως προς την κοκκομετρία.
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x

Τα όρια της αποδεκτής διακύμανσης της διαβάθμισης των υλικών της Ζώνης 4 αποτελούν
αντικείμενο της Μελέτης του Φράγματος. Γενικά προτιμώνται αμμοχάλικα που περιέχουν υλικά σε
ποσοστό κατά βάρος όχι άνω του 40% διερχόμενα από το κόσκινο ανοίγματος 4 mm και όχι άνω του
10% υλικά διερχόμενα από το κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm ( σχετικά ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ
933-2).

x

Η μέγιστη διάσταση κόκκου των αμμοχαλικωδών υλικών καθορίζεται από τη μελέτη ώστε να
χρησιμοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα υλικά. Εφόσον δεν καθορίζεται σαφώς στη
μελέτη, προτιμώνται τα ακόλουθα: Η μέγιστη διάσταση τεμαχίου να μην υπερβαίνει τα 63mm.
Εφόσον εμπεριέχονται κροκάλες (63 – 200 mm) στα δάνεια υλικά, θα πρέπει να συναντώνται
σποραδικά και μη συστηματικά, σε ποσοστό λιγότερο από 10%. Μπορεί να επιτρέπεται και
σποραδική παρουσία ογκολίθων με μέγιστη διάσταση 300 mm , ώστε τα μεγαλύτερα τεμάχια να
μπορούν να εγκιβωτίζονται καλά στο υλικό κάθε επί μέρους στρώσης διάστρωσης χωρίς να
παρεμποδίζεται η επίτευξη ικανοποιητικής συμπύκνωσης.

x

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, το ποσοστό φθοράς των υλικών κατά την
δοκιμή Los Angeles δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2), ενώ στην δοκιμή
υγείας το 12% (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2).

Επισημαίνεται ότι τα προδιαγραφόμενα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης αφορούν τα διαστρωμένα υλικά
μετρούμενα στο ανάχωμα μετά τη συμπύκνωση, δηλαδή τα τοποθετημένα και συμπυκνωμένα στο έργο
υλικά και όχι τα παραγόμενα υλικά, είτε στο δανειοθάλαμο είτε στο συγκρότημα επεξεργασίας.
Όταν τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι προέλευσης λατομείου, θα συνοδεύονται από "δήλωση επιδόσεων"
που καταρτίζει ο παραγωγός στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
574/2014(OJ EEL 159/41/28.05.2014), θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού
(ΕΕ) 305/2011 και θα είναι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13285
με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης.

5

Κατασκευή Ζώνης 4

5.1. Γενικά
Μια διέλευση του μηχανήματος συμπυκνώσεως καθορίζεται σαν «μία» διαδρομή επάνω στην προς
συμπύκνωση στρώση υλικού.
Η επιφάνεια του υπό κατασκευή τμήματος της Ζώνης 4 θα διατηρείται σε τέτοια κατάσταση, ώστε ο
εξοπλισμός κατασκευής να μπορεί να κινείται ελεύθερα επ’ αυτού. Οι διελεύσεις θα προγραμματίζονται έτσι
ώστε να κατανέμεται κατά το δυνατόν ομοιόμορφα η ενέργεια συμπύκνωσης.
Οι κλίσεις των πρανών της Ζώνης 4 κατά το στάδιο της κατασκευής δεν θα υπερβαίνουν το 1:2
(κατακορύφως : οριζοντίως), σε εγκάρσιες επιφάνειες διακοπής εργασίας (επιφάνειες κάθετες προς τον
άξονα του φράγματος).
Οι εργασίες κατασκευής της Ζώνης 4 θα διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης εάν η έντασή της
μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της κατασκευής. Αν κριθεί απαραίτητο από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία η διακοπή θα παρατείνεται και μετά το τέλος της βροχόπτωσης, ώστε να στεγνώσει
η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0 °C.
Δεν επιτρέπεται η διάστρωση υλικών Ζώνης 4 όταν τα υλικά ή η επιφάνεια θεμελίωσης ή η επιφάνεια του
αναχώματος πάνω στις οποίες θα γίνει η διάστρωση είναι παγωμένα.
Ο Ανάδοχος θα αφαιρεί με δαπάνες του οποιοδήποτε υλικό διαστρωμένο έξω από τα καθορισμένα όρια της
Ζώνης 4. Υλικά τα οποία έχουν διαστρωθεί στο ανάχωμα και τα οποία δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή, καθώς και υλικά Ζώνης 4 τα οποία κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή μετά έχουν αναμιχθεί
με υλικό άλλης ζώνης ή φυτική γη ή άλλο μη αποδεκτό υλικό, λόγω της κυκλοφορίας των μηχανημάτων
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κατασκευής ή εξαιτίας άλλων λόγων, θα αφαιρούνται πλήρως και θα αντικαθίστανται με τα
προδιαγραφόμενα.

5.2. Απόληψη υλικού
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή της Ζώνης 4 θα λαμβάνονται από εγκεκριμένους
δανειοθαλάμους κυρίως αμμοχάλικων ή θα είναι παραπροϊόντα παραγωγής υλικών άλλων ζωνών (φίλτρων
κλπ), ή θα προέρχονται από άλλες κατάλληλες πηγές της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Γενικά δεν
προβλέπεται επεξεργασία των υλικών ή προβλέπεται πολύ περιορισμένη επεξεργασία (κοσκίνισμα για
απομάκρυνση υπερμεγέθων κόκκων κλπ), ώστε τα τελικώς παραγόμενα υλικά να πληρούν τις απαιτήσεις
της παρούσης Προδιαγραφής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης κοκκομετρίας του προς διάστρωση υλικού εφαρμόζονται οι
παρακάτω μέθοδοι:
x

Περιορισμός των λεπτοκόκκων: επιλεκτική εκσκαφή, ανάμιξη λεπτόκοκκων προϊόντων με πλέον
χονδρόκοκκα, χρήση φορτωτικών μέσων με διάτρητους κάδους κλπ.

x

Υπερμεγέθεις τρόχαλοι: επιλεκτική εκσκαφή, κοσκίνισμα υλικών κλπ.

Για την ανεμπόδιστη και ορθολογική εκμετάλλευση των δανειοθαλάμων ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει
κατάλληλες μεθόδους, όπως προσωρινές εκτροπές των υδάτων, εκσκαφή με μέτωπο προς τα ανάντη ώστε
να αποστραγγίζονται ελεύθερα τα νερά, μεγιστοποίηση της απόληψης και κάτω από την στάθμη του νερού
κλπ.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και επιλογή του εξοπλισμού και την εκτέλεση όλων των
απαιτούμενων εργασιών (όπως ενδεικτικά: διάνοιξη και συντήρηση εργοταξιακών οδών εξυπηρετήσεως,
εκσκαφές, επεξεργασία και μεταφορά υλικών, κλπ), για τον υπολογισμό του ποσοστού του απολήψιμου
χρήσιμου υλικού για την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων αποδεκτών υλικών από τους δανειοθαλάμους.
Τα υλικά θα αποτίθενται σε σωρούς στους χώρους προσωρινής απόθεσης ή θα μεταφέρονται απευθείας στο
ανάχωμα προς διάστρωση.
Ο εξοπλισμός εκσκαφής και μεταφοράς θα είναι επαρκής ώστε να παραδίδεται στο ανάχωμα υλικό
επαρκούς ποσότητας για την επίτευξη ομοιόμορφου ρυθμού κατασκευής.
Τυχόν διαδικασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κοκκομετρικής
διαβάθμισης θα γίνονται πριν το υλικό μεταφερθεί για διάστρωση στην επιφάνεια κατασκευής του
αναχώματος. Σε όλα τα στάδια της εκσκαφής, του κοσκινίσματος (εάν γίνεται), της αποθήκευσης, της
διακίνησης και της μεταφοράς θα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ελαχιστοποιείται ο διαχωρισμός και η
ανομοιογένεια του υλικού έτσι ώστε κάθε φορτίο που διαστρώνεται στο ανάχωμα να περιέχει ομοιόμορφο,
καλά διαβαθμισμένο υλικό μέσα στα καθορισμένα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης. Ειδικότερα δεν
επιτρέπεται απόρριψη υλικού με ελεύθερη πτώση από το άκρο μεταφορικής ταινίας χωρίς χοάνες και
καθοδηγητικούς σωλήνες.
Η ανάπτυξη των δανειοθαλάμων και λατομείων καθώς και η αποκατάστασή τους μετά το πέρας των
εργασιών, θα γίνει από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα Σχέδια και τις προβλέψεις των Περιβαλλοντικών Όρων.
Όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και δοκιμές για την ανάπτυξη των πηγών απόληψης υλικών Ζώνης 4
θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στη Προδιαγραφή αυτή. Τα
δείγματα θα λαμβάνονται έγκαιρα, και σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του
προβλεπόμενου στην παρούσα αριθμού δοκιμών, τα δε αποτελέσματα των αντίστοιχων εργαστηριακών
δοκιμών θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την ενσωμάτωση
των υλικών στο έργο.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει την καταλληλότητα των υλικών κάθε πηγής.
Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου και αναλύσεις των υλικών κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας απόληψης και
επεξεργασίας των υλικών και της κατασκευής του αναχώματος του φράγματος ή των δοκιμαστικών
αναχωμάτων θα γίνονται από το εργοταξιακό εργαστήριο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις
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απαραίτητες διευκολύνσεις (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανήματα), για τη λήψη αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων και την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας
Προδιαγραφής, και για όλη την διάρκεια των εργασιών.

5.3. Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Αμέσως πριν από τη διάστρωση των υλικών Ζώνης 4, η επιφάνεια της θεμελίωσης θα απαλλάσσεται από
λιμνάζοντα νερά, από ακατάλληλα υλικά, από οργανικά – φυτικά υλικά εφόσον συναντηθούν και από
χαλαρά υλικά τα οποία δε είναι δυνατόν να συμπυκνωθούν ευχερώς και ακολούθως θα καθαρίζεται και θα
συμπυκνώνεται, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική επαφή.
Όπου προβλέπεται θεμελίωση της Ζώνης 4 επί χαλαρών σχηματισμών, θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές
μελέτες και ελέγχους, που κυρίως θα αφορούν τις εξυγιάνσεις, τα μέτρα βελτίωσης εφόσον χρειάζονται, τη
φέρουσα ικανότητα του εδάφους, τις αναμενόμενες καθιζήσεις των εδαφών τόσο άμεσες όσο και
μακροχρόνιες από στερεοποίηση και οποιονδήποτε άλλο αναγκαίο έλεγχο στα πλαίσια των Υδραυλικών και
των Γεωτεχνικών μελετών του Φράγματος. Στην περίπτωση αυτή όπου δίνεται η δυνατότητα θεμελίωσης σε
χαλαρούς σχηματισμούς, η επιφάνεια θεμελίωσης θα συμπυκνώνεται προηγουμένως με χρήση του
προβλεπόμενου εξοπλισμού συμπύκνωσης. Η συμπύκνωση θα ελέγχεται με χωροσταθμική
παρακολούθηση της καθίζησης επιλεγμένων σημείων στην επιφάνεια θεμελίωσης, σε θέσεις και αριθμό της
έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η συμπύκνωση θα θεωρείται ικανοποιητική όταν η διαφορά
υψομέτρων μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισμού συμπύκνωσης είναι μικρότερη των 2 mm, με
την προϋπόθεση ότι ο επιτυγχανόμενος βαθμός συμπύκνωσης δεν θα είναι μικρότερος του 95% της
μέγιστης προσδιορισθείσης με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Modified Proctor test, ΕΛΟΤ ΕΝ 132862). Η συμπύκνωση θα ελέγχεται σε βάθος 30 cm , με πυκνότητα τουλάχιστον μιας δειγματοληψίας ανά
2
500 m επιφάνειας έδρασης. Το δείγμα θα υποβάλλεται σε εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης (ΕΛΟΤ ΕΝ
933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2) και τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης κατά Proctor.
Δεν θα διαστρώνονται υλικά Ζώνης 4 σε οποιοδήποτε τμήμα θεμελιώσεως του αναχώματος ή επάνω σε
οποιαδήποτε κατασκευή έως ότου τα τμήματα αυτά και οι κατασκευές επιθεωρηθούν και παραληφθούν από
την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ακατάλληλα υλικά όπως θάμνοι, ρίζες, κορμοί, φυτική γη, παγωμένα υλικά, ριζόχωμα και άλλα οργανικά ή
αποσυνθέσιμα υλικά δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ανάχωμα του φράγματος. Ειδικότερα ρίζες
διαμέτρου μεγαλύτερης από 10 mm και συμπλέγματα μικρότερων ριζών που περιέχονται στο υλικό που
αποτίθεται στην εκάστοτε επιφάνεια διάστρωσης του αναχώματος, θα πρέπει να απομακρύνονται
χειρωνακτικά ή με άλλα μέσα.

5.4. Εξοπλισμός συμπύκνωσης
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης θα συντηρείται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Τα συμπυκνωτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην
ίδια τροχιά το ένα πίσω από το άλλο θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις (πλάτη), τα ίδια πρακτικώς
βάρη και τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Οι δονητικοί συμπυκνωτές θα είναι αυτοκινούμενοι ή ρυμουλκούμενοι με λεία χαλύβδινα κυλινδρικά τύμπανα
μήκους όχι μικρότερου από 180 cm. Το στατικό βάρος συμπυκνωτών με μονό τύμπανο, δεν θα είναι
μικρότερο από 15 ton. Η δύναμη δόνησης που θα αναπτύσσεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ton, στην
υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας του μηχανήματος. Η συχνότητα της δόνησης κατά την συμπύκνωση θα
κυμαίνεται μεταξύ 1200 και 1600 Hz. Οι συμπυκνωτές θα κινούνται με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει τα 5
km/h.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού (διαστάσεις, βάρη, ισχύς και περιοχή συχνοτήτων δόνησης κ.λπ.). Ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί υπόκειται στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει εκ των υστέρων τη χρήση άλλων δονητικών συμπυκνωτών με την
προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύει την επάρκειά τους με δοκιμαστικά επιχώματα που θα ικανοποιούν τον
προδιαγραφόμενο βαθμό συμπύκνωσης.
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5.5. Διάστρωση
Τα υλικά Ζώνης 4 θα φορτώνονται, και θα διαστρώνονται με μεθόδους που εξασφαλίζουν το μη διαχωρισμό
και την απόμιξή τους, όπως η απόθεση σε σωρούς με επακόλουθη διάσπαση των σωρών και διάστρωση με
χρήση ισοπεδωτή κλπ. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη του υλικού με ελεύθερη πτώση από το άκρο της
μεταφορικής ταινίας, χωρίς χoάνες και καθοδηγητικούς σωλήνες.
Τα υλικά της Ζώνης 4 θα διαστρώνονται σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους που καθορίζεται από τη
μελέτη και σε καμία περίπτωση άνω των πενήντα 50 cm μετά τη συμπύκνωση. Η επιφάνεια κάθε στρώσης
δεν θα πρέπει να περιέχει άργιλο, φυτική γη ή άλλα ακατάλληλα υλικά, πριν από τη διαβροχή και την
διάστρωση της επόμενης στρώσης. Tυχόν ακατάλληλα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται από το
ανάχωμα.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Το εργοταξιακό εργαστήριο θα ελέγχει το ποσοστό υγρασίας των δανείων υλικών που θα διαστρωθούν,
αμέσως πριν από τη χρήση τους και κατά τη διάστρωσή τους.
Κατά τη διάστρωσή τους, τα υλικά της Ζώνης 4 θα διαβρέχονται αμέσως πριν ή και κατά τη διάρκεια της
συμπύκνωσης ομοιόμορφα, με χρήση φορτηγών – καταβρεχτήρων, με ποσότητες νερού οι οποίες δεν θα
υπερβαίνουν τα 100 (εκατό) κιλά ανά κυβικό μέτρο επιχώματος και όπως εγκρίνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο εργαστηριακός έλεγχος της βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί και κατά τη
διάστρωση θα πρέπει να ελέγχεται η υγρασία και το ποσοστό συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Με βάση
τους ελέγχους του εργοταξιακού εργαστηρίου, εφόσον τα υλικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία
(δημιουργία κατά την διαδικασία διάστρωσης – συμπύκνωσης μαλακής επιφάνειας εργασίας, μη αντέχουσας
την κυκλοφορία του εξοπλισμού μεταφοράς και συμπύκνωσης), το υλικό θα αφήνεται να στραγγίζει και να
στεγνώνει επαρκώς πριν τη διάστρωσή του και τη συμπύκνωσή του.
Η στάθμη επιφάνειας της Ζώνης 4 θα απέχει το πολύ 2.00m κατακορύφως πάνω από την επιφάνεια των
γειτονικών Ζωνών.

5.6. Συμπύκνωση
Κάθε στρώση Ζώνης 4 θα συμπυκνώνεται στο ανάχωμα σε συνεχείς οριζόντιες στρώσεις, με κατεύθυνση
παράλληλη προς τον κατά μήκος άξονα του Φράγματος με 6 τουλάχιστον διελεύσεις του προδιαγραφόμενου
δονητικού συμπυκνωτή, με εφαρμογή της προβλεπόμενης δόνησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η
προδιαγραφόμενη συμπύκνωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης. Υλικά Ζώνης 4 θα
συμπυκνώνονται πλήρως κατά τα ανωτέρω πριν από τη διάστρωση της επόμενης στρώσης. Θα καθιερωθεί
και θα ακολουθείται μία συστηματική διαδικασία για την συμπύκνωση.
Το εργοταξιακό εργαστήριο θα ελέγχει το ποσοστό υγρασίας των δανείων υλικών που θα διαστρωθούν,
αμέσως πριν από τη χρήση τους και κατά τη διάστρωσή τους. Παράλληλα θα ελέγχεται το ποσοστό
συμπύκνωσής τους.
Τα υλικά της Ζώνης 4 θα διαβρέχονται αμέσως πριν ή και κατά την διάρκεια της συμπύκνωσης ομοιόμορφα,
3
με χρήση φορτηγών – καταβρεκτήρων, με ποσότητες νερού οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 100 kg/m
επιχώματος, προκειμένου να επιτευχθεί η προδιαγραφόμενη συμπύκνωση. Εφόσον τα υλικά έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε υγρασία (δημιουργία κατά την διαδικασία διάστρωσης – συμπύκνωσης μαλακής
επιφάνειας εργασίας, μη αντέχουσας την κυκλοφορία του εξοπλισμού μεταφοράς και συμπύκνωσης), το
υλικό θα αφήνεται να στραγγίζει και να στεγνώνει επαρκώς πριν τη διάστρωσή του και τη συμπύκνωσή του.
Η συμπυκνούμενη επιφάνεια της Ζώνης 4 του αναχώματος θα πρέπει να διατηρείται με εγκάρσια κλίση της
τάξης του 2%, ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση.

5.7. Ειδική Διάστρωση και Συμπύκνωση
Σε περιοχές της Ζώνης 4 του αναχώματος που δεν είναι προσπελάσιμες στον προδιαγραφόμενο
συμπυκνωτή (π.χ. επαφή με απότομα αντερείσματα), τα υλικά θα διαστρώνονται σε στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους που δεν θα υπερβαίνει τα 300 mm μετά από τη συμπύκνωση, ενώ δεν θα
περιέχουν σποραδικά κροκάλες (σε ποσοστό μικρότερο από 5%) με μέγιστη διάσταση μεγαλύτερη από
150 mm. Τα υλικά θα υγραίνονται, εάν απαιτείται, και θα συμπυκνώνονται με ελαφρύ μηχανικό εξοπλισμό
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όπως δονητικές πλάκες ή δονητικούς συμπυκνωτές πεζού χειριστή (walk behind vibratory rollers), ώστε να
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης συγκρίσιμος με αυτόν που επιτυγχάνεται με τον προδιαγραφόμενο
δονητικό συμπυκνωτή. Σε επαφή με τα αντερείσματα ή κατασκευές, και για ύψος τουλάχιστον 1,0 m από την
θεμελίωση, η επιφάνεια κάθε στρώσης θα διαμορφώνεται με κλίση ανωφερική προς την επιφάνεια επαφής,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμπύκνωση με τον προδιαγραφόμενο συμπυκνωτή όσο το δυνατό
πλησιέστερα προς την απότομη παρειά της θεμελίωσης ή της κατασκευής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Σε εξωτερικά όρια της Ζώνης 4, λωρίδα πλάτους 1,00 - 1,50 m, η οποία θεωρείται ότι δεν συμπυκνώνεται
ικανοποιητικά με την προδιαγραφόμενη διαδικασία, θα πρέπει είτε να κατασκευάζεται με μεγαλύτερο πλάτος
και μετά να απομακρύνεται το εκτός των θεωρητικών γραμμών τμήμα της Ζώνης 4, είτε να ακολουθούνται
άλλες διαδικασίες διάστρωσης ή συμπύκνωσης (συμπύκνωση σε κεκλιμένες επιφάνειες ή διάστρωση σε
μικρότερα πάχη και συμπύκνωση με χρήση ελαφρότερου εξοπλισμού στον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης
κ.λπ.).

6 Δοκιμές αποδοχής Ζώνης 4
Τα υλικά της Ζώνης 4 θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 4.
Η καταλληλότητα των υλικών της Ζώνης 4 θα ελέγχεται συνεχώς κατά την προμήθεια/ παραγωγή/
επεξεργασία του υλικού και κατά την κατασκευή της Ζώνης 4.

6.1. Δοκιμές στο συγκρότημα παραγωγής – επεξεργασίας υλικών
Στο συγκρότημα επεξεργασίας, θα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία δοκιμή κοκκομετρικής διαβάθμισης
3
ανά 10.000 m παραγομένου υλικού και οπωσδήποτε όποτε αλλάζει η πηγή απόληψης ή η διαδικασία
επεξεργασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει ώστε η κοκκομετρική
καμπύλη του παραγόμενου υλικού να ευρίσκεται ασφαλώς εντός των προδιαγραφόμενων από την Μελέτη
ορίων, ώστε να αντιμετωπίζονται κάποιες μικρής έκτασης αναμενόμενες αλλοιώσεις κατά την τοποθέτηση
κ.λπ.

6.2. Δοκιμές κατά την κατασκευή της Ζώνης 4
6.2.1. Γενικά
Οι έλεγχοι αποδοχής του υλικού της Ζώνης 4 θα γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη. Ενδεικτικά συνιστάται η
πραγματοποίηση των ακόλουθων δοκιμών και ελέγχων :
3

x

Μία (1) δοκιμή Los Angeles (ΕΛΟΤ EN 1097-2) ανά 20.000 m συμπυκνωμένου υλικού και όποτε
παρουσιάζεται εμφανής αλλαγή στη σύσταση των υλικών.

x

Μία (1) δοκιμή υγείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2) ανά 20.000 m συμπυκνωμένου υλικού και όποτε
παρουσιάζεται εμφανής αλλαγή στη σύσταση των υλικών.

x

Μία (1) δοκιμή κοκκομετρικής διαβάθμισης (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2) ανά 10.000 m .

x

Μία (1) δοκιμή εργαστηριακής συμπύκνωσης ελέγχου κατά Τροποποιημένο Proctor (ΕΛΟΤ ΕΝ
3
13286-2), ή με άλλη μέθοδο σύμφωνα με τη μελέτη, ανά 10.000 m τοποθετούμενου υλικού ή όποτε
παρουσιάζεται εμφανής αλλαγή στη σύσταση των προσκομιζόμενων υλικών.

3

3

Η συχνότητα των δοκιμών σε δοκιμαστικά επιχώματα θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα καθορίζεται από τη
μελέτη ή την Υπηρεσία.
6.2.2. Δοκιμή ελέγχου συμπύκνωσης και κοκκομετρικής διαβάθμισης
Οι έλεγχοι αποδοχής του κατασκευασμένου επιχώματος της Ζώνης 4 θα γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη.
Ενδεικτικά συνιστάται η πραγματοποίηση των ακόλουθων δοκιμών και ελέγχων :
x

3

Μία (1) δοκιμή προσδιορισμού της περιεχόμενης υγρασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 17892-1) ανά 2.000 m .
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x

Μία (1) δοκιμή προσδιορισμού της επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο της αντικατάστασης με άμμο
ή νερό αναλόγως της κοκκομετρικής διαβάθμισης του υλικού (ASTM - D 4914-99 USBR 7220 – 89:
Determining Unit Weight of Soils In- Place by the Sand Replacement Method in a Test Pit ή ASTM D 5030-04 USBR 7221 - 89 Determining Unit Weight of Soils In- Place by the Water Replacement
3
Method in a Test Pit) ανά 5.000 m .

x

Μία (1) δοκιμή κοκκομετρικής διαβάθμισης (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2) ανά 10.000 m .

3

Η επί τόπου μετρούμενη πυκνότητα συγκρίνεται με την εργαστηριακή πυκνότητα αναφοράς. Αν δεν
καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, τα αποτελέσματα θεωρούνται αποδεκτά αν η επί τόπου πυκνότητα
είναι μεγαλύτερη του 90% της εργαστηριακής πυκνότητας κατά τη μέθοδο του Τροποποιημένου Proctor
(ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2) ή του 80% της σχετικής πυκνότητας (relative density) όπως καθορίζεται κατωτέρω:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η σχετική πυκνότητα, RD, ορίζεται ως:
LMaDD (FDD - LMiDD)
RD (%) = ---------------------------------- X 100
FDD (LMaDD - LMiDD)
Όπου

LMaDD = Μέγιστη Ξηρή Πυκνότητα προσδιορισμένη στο εργαστήριο (ASTM 4253
index density and unit weight of soils using a vibratory table)

Maximum

LMiDD = Ελάχιστη Ξηρή Πυκνότητα προσδιορισμένη στο εργαστήριο (ASTM 4254
index density and unit weight of soils and calculation of relative density)

Minimum

FDD = Επιτόπου Ξηρή Πυκνότητα
Τα αποτελέσματα θα εξετάζονται σε ομάδες των 20 αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
(i) η μέση ξηρή πυκνότητα δεν θα είναι μικρότερη από το 80% της σχετικής πυκνότητας
(ii) όχι περισσότερο από το 5% των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας δεν θα έχει λιγότερο από 75% σχετική
πυκνότητα. Κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχει σχετική πυκνότητα κάτω από 70%.
(iii) η τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3%.
Στα ανωτέρω αποτελέσματα γίνεται η προβλεπόμενη διόρθωση για τους υπερμεγέθεις λίθους.
Σε αντίθετη περίπτωση, η στρώση θα συμπυκνώνεται επιπρόσθετα, με εκ νέου διελεύσεις του δονητικού
συμπυκνωτή, έως την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού συμπύκνωσης.
6.2.3. Δοκιμή καθίζησης
Η δοκιμή αφορά την υποχώρηση μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών, την καθίζηση, τη
συνίζηση των υλικών και των στρώσεων υλικών, μετά τη διέλευση του συμπυκνωτή όπως περιγράφεται
ακολούθως.
Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων διάστρωσης και συμπύκνωσης θα επαληθευθεί κατά τη
3
διάρκεια της διάστρωσης των πρώτων 20.000 m των υλικών της Ζώνης 4, με την εκτέλεση των μετρήσεων
καθίζησης.
2

Απαιτείται διεξαγωγή μετρήσεων καθίζησης, σε δύο δοκιμαστικά τμήματα επιφάνειας περίπου 100 m της
Ζώνης 4. Σε κάθε λωρίδα θα γίνονται μετρήσεις του υψομέτρου επιλεγμένων σημείων, πριν από την
κυλίνδρωση και μετά την διέλευση του συμπυκνωτή, για 12 συνολικά διελεύσεις. Η θέση των δοκιμαστικών
περιοχών και των σημείων μέτρησης θα επιλεγούν από τη Υπηρεσία. Όλες οι δοκιμές θα γίνουν από τον
Ανάδοχο, και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.
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6.2.4. Δοκιμή διαπερατότητας
3

Απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον μίας δοκιμής διαπερατότητας ανά 30.000 m διαστρωθέντος υλικού
Ζώνης 4, ή όπως προβλέπεται για το συγκεκριμένο έργο, με την παρακάτω διαδικασία:
x Ανόρυξη σκάμματος διαστάσεων 1,50 m (πλάτος) x 1,50 m (ύψος) x 0,80 m (βάθος) τουλάχιστον
και επιμελής καθαρισμός του πυθμένα (χειρονακτικά), ώστε να παραμένει μόνον αδιατάρακτο υλικό
στρώσης.
x Τοποθέτηση στο μέσον του ορύγματος κατακόρυφου μεταλλικού σωλήνα D 800 mm μήκους
1,50 m, πλήρωση διακένου μεταξύ σωλήνα και παρειών ορύγματος με αδιαπέρατα υλικά και
συμπύκνωση με δονητικούς κόπανους σε στρώσεις των 10 cm.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

x Πλήρωση του σωλήνα με νερό έως το χείλος και διατήρηση της στάθμης αυτής σταθερής για
χρονικό διάστημα μιας ώρας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ο κορεσμός του γειτονικού προς τον
σωλήνα υλικού στον πυθμένα.
Η δοκιμή θα αρχίζει μετά την παρέλευση της μιας ως άνω ώρας και, ανάλογα με την διαπερατότητα της
στρώσης, θα είναι είτε δοκιμή μεταβλητής στάθμης MAAG (εφόσον η διαπερατότητα προκύπτει σχετικά
χαμηλή), είτε δοκιμή σταθερής στάθμης LEFRANC (εφόσον η διαπερατότητα είναι υψηλότερη) (ΕΛΟΤ CEN
ISO/TS 17892-11).
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο σωλήνας θα ανασύρεται και θα λαμβάνεται υλικό σε βάθος 0,50 m
τουλάχιστον κάτω από τον πυθμένα του σκάμματος, το οποίο θα κοκκομετρείται με την διαδικασία που
περιγράφηκε στην παράγραφο 6.2.2. Στη συνέχεια θα επανεπιχώνεται το όρυγμα με αποδεκτό υλικό, το
οποίο θα συμπυκνώνεται κατά στρώσεις με δονητικούς κόπανους.

7 Τρόπος

επιμέτρησης εργασιών
3

Οι εργασίες κατασκευής της Ζώνης 4 επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού,
κατασκευασμένου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή και τη μελέτη του έργου. Ως
γραμμές επιμετρούμενου περιγράμματος λαμβάνονται οι τελικές στάθμες θεμελίωσης (προσδιοριζόμενες με
τοπογραφική αποτύπωση που θα γίνεται από συνεργείο του Αναδόχου υπό την επίβλεψη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας) και τα θεωρητικά περιγράμματα της ζώνης (κλίσεις, εύρος ανά διατομή και υψόμετρο) που
καθορίζονται από τη μελέτη ή/και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
3

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 4, κατασκευασμένου με υλικά
3
από δανειοθαλάμους. Ξεχωριστή επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης
4, κατασκευασμένου με υλικά από τις εκσκαφές του έργου (αμμοχάλικα αναγκαίων εκσκαφών).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή της Ζώνης
4. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
x

η εκσκαφή και ανάπτυξη των δανειοθαλάμων (όταν απαιτείται)

x

η επεξεργασία στις εγκαταστάσεις

x

η απόρριψη των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκμετάλλευση των
δανειοθαλάμων και λατομείων στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης

x

η επεξεργασία για την επίτευξη της απαιτούμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή ή σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας

x

η αποθήκευση σε ειδικούς χώρους αν απαιτηθεί

x

οι φορτοεκφορτώσεις από τους χώρους δανειοθαλάμων, ή ενδιάμεσων αποθηκεύσεων, ή
επεξεργασίας, και η ενσωμάτωση στο φράγμα, στα προφράγματα ή σε άλλες καθορισμένες θέσεις,
όπως δείχνεται στα σχέδια ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας
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x

η διάστρωση, κατάβρεγμα και συμπύκνωση των υλικών στο φράγμα, στα κύρια ανάντη
προφράγματα και κάθε άλλη σχετική εργασία που απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα Προδιαγραφή.

x

η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

x

Η αύξηση της ποσότητας των υλικών που προκλήθηκαν από συνίζηση της θεμελίωσης ή και του
αναχώματος του φράγματος, ή των κύριων ανάντη προφραγμάτων.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Γενικές οδηγίες
Στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας – διακίνησης των μεταφορικών μέσων και του
εξοπλισμού, οι οποίοι θα τηρούνται σχολαστικά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Ασφαλείας.
Ακουστικά σήματα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση είναι υποχρεωτικά σε όλα τα μηχανήματα έργων και
φορτηγά μεταφοράς, διότι μπορούν να προστατέψουν τα άτομα που εργάζονται στην περιοχή όπου
εκτελούνται φορτοεκφορτώσεις χωματισμών.
Όταν δεν παρακολουθείται οποιοδήποτε χωματουργικό μηχάνημα (στάθμευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να αφήνεται σε ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένα και εδραζόμενα επί
του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά μέσα των μηχανημάτων (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών,
κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
Επίσης όλες οι ηλεκτροπαραγωγές μονάδες πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας, όταν δεν υπάρχει
επίβλεψη χρήσης τους.
Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να είναι σταθερές σε
όλα τα στάδια των κατασκευών και να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή το κοινό
(συμπεριλαμβανομένων και των παράνομα κυκλοφορούντων στην περιοχή των έργων). Αυτό ίσως να
απαιτήσει να τεθούν περιορισμοί στις μεθόδους εργασιών ή στην μέριμνα κάποιων προσωρινών έργων.
Όλες οι γέφυρες και οι διαβάσεις, προσωρινές ή μόνιμες, θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν
την ασφαλή διάβαση μεγάλων φορτίων ειδάλλως θα πρέπει να παραχθούν επαρκή προειδοποιητικά σήματα
και απαγορευτικά για να αποφευχθεί η υπερφόρτωσή τους. Στις περιπτώσεις που φορτία πρέπει να
περάσουν από τμήματα περιορισμένου ανοίγματος πλάτους και ύψους θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις
πριν τα τμήματα αυτά που να δείχνουν τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις. Μέσα σε αυτά τα τμήματα θα
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και να εγκαθίστανται τα κατάλληλα
μηχανήματα που θα περιορίζουν τους τροχούς στην οδό. Στις περιπτώσεις που οι εργασίες θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν κοντά σε ένα υπάρχον άνοιγμα, μεγάλοι όγκοι ξύλων θα πρέπει να τοποθετούνται στην
κορυφή του πρανούς για προστασία.
Δεν θα πρέπει να υπερφορτώνονται οι χώροι εργασιών και κανένα φορτίο δεν θα πρέπει να αποτίθεται έτσι
ώστε να αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους και τα μηχανήματα
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Όλες οι οδοί μεταφοράς υλικών θα πρέπει να συντηρούνται, ως προς την ασφάλεια που παρέχουν με
γνώμονα τη χρήση για την οποία προορίζονται (π.χ. είδος μηχανημάτων, μέγιστα φορτία είδη υλικών), να
διατηρούνται καθαρές και οι τροχοί των οχημάτων να καθαρίζονται, όπου απαιτείται, πριν χρησιμοποιήσουν
το δημόσιο οδικό δίκτυο.

Α.3 Μέτρα υγείας και ασφάλειας

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου,
κατά την εκτέλεση των εργασιών, από όλους τους εργαζόμενους (εργατοτεχνίτες, χειριστές, οδηγοί,
επιβλέποντες, εργαστηριακοί). Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας Α.1 - ΜΑΠ

18

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική
ενδυμασία
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Προστασία
κεφαλιού
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Προστασία ποδιών
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα
εκσκαφών
Shoulders of zoned earthfill and rockfill dams consisting of excavating rock materials

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-13-01-04-02:2009.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02 εγκρίθηκε την 2017-10-23 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα
η
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, ομάδα των ΕΤΕΠ, ως Εκδοση 2 αυτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και
στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από
βραχώδη προϊόντα εκσκαφών

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις για τα
υλικά και τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της ζώνης των σωμάτων στήριξης από βραχώδη
προϊόντα εκσκαφών των λιθόρριπτων και χωμάτινων φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά
υλικά.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σχετικών
Mελετών και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο ακόλουθο σκαρίφημα δίνεται η διατομή ενός χωμάτινου και λιθόρριπτου
φράγματος και οι σχετικές ζώνες των σωμάτων στήριξης από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών.
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Τυποποιητικές παραπομπές

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή - Geotechnical Investigation and
testing - Identification and classification of soil - Part 1:Identification and
description

ΕΛΟΤ EN ISO 14689-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση βράχων Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή -- Geotechnical investigation and
testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification and
description

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test
methods for laboratory reference density and water content - Proctor
compaction

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-11

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές – εργαστηριακές δοκιμές εδαφών – Μέρος
11: Προσδιορισμός υδατοπερατότητας με σταθερό και μεταβλητό ύψος -Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 11 :
Determination of permeability by constant and falling head

ΕΛΟΤ EN 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός
του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα -- Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size
distribution - Sieving method

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution
- Test sieves, nominal size of apertures

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.
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3.1
Σώμα στήριξης από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών,
εννοείται η ζώνη που αποτελεί τμήμα ή το σύνολο του σώματος αντιστήριξης των λιθόρριπτων ή χωμάτινων
φραγμάτων και συμβάλλει ουσιαστικά στην ευστάθεια του φράγματος. Η ζώνη αυτή εμφανίζει υψηλή
διαπερατότητα και διευκολύνει τη στράγγιση των γειτονικών ζωνών, συμβάλλει στον υποβιβασμό των
αναπτυσσομένων πιέσεων πόρων και στην ευστάθεια του φράγματος. Στο εξής η ζώνη των σωμάτων
στήριξης από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών θα αναφέρεται ως Ζώνη 5.
Τα εφαρμοζόμενα όρια των κοκομμετρικών διαβαθμίσεων εδαφικών και βραχωδών υλικών συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΑΙΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩΔΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ
mm

Πολύ αδρόκοκκα υλικά και
εδάφη

Αδρόκοκκα εδάφη

Λεπτόκοκκα εδάφη

4

Μεγάλος Ογκόλιθος

> 630

Ογκόλιθος

> 200 - 630

Κροκάλα - Τρόχμαλος

> 63 - 200

Χαλίκι

> 2,0 - 63

Χονδρόκοκκο Χαλίκι

> 20 - 63

Μεσόκοκκο Χαλίκι

> 6,3 - 20

Λεπτόκοκκο Χαλίκι

> 2,0 - 6,3

Άμμος

> 0,063 - 2,0

Χονδρόκοκκη Άμμος

> 0,63 - 2,0

Μεσόκοκκη Άμμος

> 0,2 - 0,63

Λεπτόκοκκη Άμμος

> 0,063 - 0,2

Ιλύς

> 0,002 - 0,063

Χονδρόκοκκη Ιλύς

> 0,02 - 0,063

Μεσόκοκκη Ιλύς

> 0,0063 - 0,02

Λεπτόκοκκη Ιλύς

> 0,002 - 0,0063

Άργιλος

≤ 0,002

Απαιτήσεις υλικών Ζώνης 5

Τα όρια της αποδεκτής διακύμανσης της διαβάθμισης των υλικών της Ζώνης 5 αποτελούν αντικείμενο της
Μελέτης του Φράγματος και δεν καθορίζονται στην παρούσα Προδιαγραφή. Γενικά προτείνονται τα
ακόλουθα.
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Τα υλικά της Ζώνης 5 θα είναι προέλευσης λατομείων ή κατάλληλα προϊόντα βραχωδών εκσκαφών του
έργου. Θα περιέχουν υλικά σε ποσοστό έως 40% κατά βάρος διερχόμενα από το πρότυπο κόσκινο
ανοίγματος 31,5 mm (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2), ενώ τα λεπτόκοκκα υλικά διερχόμενα από το κόσκινο ανοίγματος
0,063 mm (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2) δεν θα υπερβαίνουν το 5% κατά βάρος. Τα παραπάνω προδιαγραφόμενα όρια
κοκκομετρικής διαβάθμισης αφορούν τα μετρούμενα ποσοστά στο ανάχωμα μετά τη συμπύκνωση. Τα
υλικά της Ζώνης 5 θα είναι καθαρά, υγιή και ανθεκτικά και δεν θα περιέχουν οργανικές ουσίες, ούτε μαλακά,
εύθρυπτα τεμάχια.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη Μελέτη, το ποσοστό φθοράς των υλικών κατά τη δοκιμή Los
Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2) δεν θα υπερβαίνει το 50%, ενώ κατά τη δοκιμή υγείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2) το
12%. Μικρά ποσοστά αποσαθρωμένου βράχου (της τάξης του 5%) με ποσοστά φθοράς εκτός των
προαναφερομένων ορίων, θα είναι αποδεκτά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανίζονται συστηματικά και η
διαδικασία διάστρωσης είναι τέτοια ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα στο σύνολο της Ζώνης 5.
Η μέγιστη διάσταση τεμαχίων της Ζώνης 1 και το πάχος των στρώσεων θα είναι όπως καθορίζεται στη
μελέτη. Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, η μέγιστη διάσταση τεμαχίων της Ζώνης 5 δεν θα
υπερβαίνει τα 630 mm ώστε και τα μεγαλύτερα τεμάχια να μπορούν να εγκιβωτίζονται καλά στο υλικό κάθε
στρώσης, χωρίς να παρεμποδίζεται η επίτευξη ικανοποιητικής συμπύκνωσης για πολύ αδρόκοκκα υλικά ή
ικανοποιητικής διάστρωσης για βραχώδη τεμάχη. Η τιμή αυτή γενικά αντιστοιχεί στα 2/3 του συμπυκνωμένου
πάχους των 1000mm (μετά τη συμπύκνωση). Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, υλικά έως
800mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον το πάχος διάστρωσης αυξηθεί σε 1200mm και εφόσον
αποδειχθεί, με δοκιμαστικό επίχωμα, η αποτελεσματική διάστρωση και κατά περίπτωση συμπύκνωση, μέσω
εργαστηριακών δοκιμών και κατάλληλων δοκιμών επί τόπου.
Στις λωρίδες πλάτους 5 μέτρων της Ζώνης 5 σε επαφή με τις Ζώνες 2 (λεπτόκοκκο φίλτρο), 3 (χονδρόκοκκο
φίλτρο – στραγγιστήριο) και 4 (σώμα στήριξης από αμμοχάλικα), καθώς και στις περιοχές που δεν είναι
προσπελάσιμες από το βασικό συμπυκνωτή θα χρησιμοποιείται υλικό με μέγιστο κόκκο 300 mm, ενώ το
πάχος της στρώσης μετά την διάστρωση και κατά περίπτωση συμπύκνωση δεν θα υπερβαίνει τα 500 mm.
Όταν τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι προέλευσης λατομείου, θα συνοδεύονται από "δήλωση επιδόσεων"
που καταρτίζει ο παραγωγός στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
574/2014(OJ EEL 159/41/28.05.2014), θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού
(ΕΕ) 305/2011 και θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης.

5

Κατασκευή Ζώνης 5

5.1 Γενικά
Η επιφάνεια του υπό κατασκευή τμήματος της Ζώνης 5 θα διατηρείται σε τέτοια κατάσταση, ώστε ο
εξοπλισμός κατασκευής να μπορεί να κινείται ελεύθερα επ’ αυτού. Οι διελεύσεις θα προγραμματίζονται έτσι,
ώστε να κατανέμεται κατά το δυνατόν ομοιόμορφα η ενέργεια συμπυκνώσεως.
Οι προσωρινές κλίσεις της επιφάνειας της Ζώνης 5 κατά το στάδιο της κατασκευής δεν θα υπερβαίνουν το
1:2 (κατακορύφως:οριζοντίως) σε εγκάρσιες επιφάνειες διακοπής εργασίας (επιφάνειες παράλληλες προς
τον άξονα του φράγματος).
Οι εργασίες κατασκευής της Ζώνης 5 θα διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης εάν η έντασή της
μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της κατασκευής. Αν κριθεί απαραίτητο από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, η διακοπή θα παρατείνεται και μετά το τέλος της βροχόπτωσης, ώστε να στεγνώσει
η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0 °C.
Δεν επιτρέπεται η διάστρωση υλικών Ζώνης 5 όταν τα υλικά ή η επιφάνεια θεμελίωσης ή η επιφάνεια του
αναχώματος πάνω στις οποίες θα γίνει η διάστρωση είναι παγωμένα.
Ο Ανάδοχος θα αφαιρεί με δαπάνες του οποιοδήποτε υλικό διαστρωμένο έξω από τα καθορισμένα όρια της
Ζώνης 5. Υλικά τα οποία έχουν διαστρωθεί στο ανάχωμα και τα οποία δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα
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Προδιαγραφή, καθώς και υλικά Ζώνης 5 τα οποία κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή μετά έχουν αναμιχθεί
με υλικό άλλης ζώνης ή φυτική γη ή άλλο μη αποδεκτό υλικό, λόγω της κυκλοφορίας των μηχανημάτων
κατασκευής ή εξαιτίας άλλων λόγων, θα αφαιρούνται πλήρως και θα αντικαθίστανται με τα
προδιαγραφόμενα υλικά με δαπάνες του Αναδόχου, κατά αποδεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τρόπο.
Μια διέλευση του μηχανήματος συμπυκνώσεως καθορίζεται σαν «μία» διαδρομή επάνω στην προς
συμπύκνωση στρώση υλικού.

5.2 Απόληψη υλικού

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή της Ζώνης 5 θα λαμβάνονται από λατομεία ή χώρους
βραχωδών εκσκαφών του Έργου, χωρίς να αναμειγνύονται με ακατάλληλα προϊόντα και το τελικώς
παραγόμενο προϊόν θα πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Στα λατομεία, ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους ανατινάξεων της εγκρίσεως της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς αποφυγή υπερβολικού θρυμματισμού του υλικού, δονήσεων σε
παρακείμενες κατασκευές κ.λπ.
Για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης κοκκομετρίας του προς διάστρωση υλικού εφαρμόζονται οι
παρακάτω μέθοδοι:

x περιορισμός των λεπτοκόκκων: ανάμιξη λεπτόκοκκων προϊόντων με πλέον χονδρόκοκκα,
χρήση φορτωτικών μέσων με διάτρητους κάδους κ.λ.π.

x υπερμεγέθεις κόκκοι: απομάκρυνση με προώθηση ή κοσκίνισμα κ.λπ.
Τυχόν διαδικασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κοκκομετρικής
διαβάθμισης θα γίνονται πριν το υλικό μεταφερθεί για διάστρωση στην επιφάνεια κατασκευής του
αναχώματος. Σε όλα τα στάδια της εκσκαφής, του κοσκινίσματος (εάν γίνεται), της αποθήκευσης, της
διακίνησης και της μεταφοράς θα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ελαχιστοποιείται ο διαχωρισμός και η
ανομοιογένεια του υλικού, έτσι ώστε κάθε φορτίο που διαστρώνεται στο ανάχωμα να περιέχει ομοιόμορφο,
καλά διαβαθμισμένο υλικό μέσα στα καθορισμένα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και επιλογή του εξοπλισμού και την εκτέλεση όλων των
απαιτούμενων εργασιών (όπως ενδεικτικά : διάνοιξη και συντήρηση εργοταξιακών οδών εξυπηρετήσεως,
εκσκαφές, επεξεργασία και μεταφορά υλικών, κ.λπ.), για τον υπολογισμό του ποσοστού του απολήψιμου
χρήσιμου υλικού για την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων αποδεκτών υλικών στους δανειοθαλάμους ή τα
λατομεία.
Τα υλικά θα αποτίθενται σε σωρούς στους χώρους προσωρινής απόθεσης ή θα μεταφέρονται απευθείας στο
ανάχωμα προς διάστρωση.
Ο εξοπλισμός εκσκαφής και μεταφοράς θα είναι επαρκής ώστε να παραδίδεται στο ανάχωμα υλικό
επαρκούς ποσότητας για την επίτευξη ομοιόμορφου ρυθμού κατασκευής.
Η ανάπτυξη των λατομείων καθώς και η αποκατάστασή τους μετά το πέρας των εργασιών, θα γίνει από τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με τα Σχέδια και τις προβλέψεις των Περιβαλλοντικών Όρων.
Όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και δοκιμές για την ανάπτυξη των πηγών απόληψης υλικών Ζώνης 5
θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην Προδιαγραφή αυτή. Τα
δείγματα θα λαμβάνονται έγκαιρα, και σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του
προβλεπόμενου στην παρούσα αριθμού δοκιμών, τα δε αποτελέσματα των αντίστοιχων εργαστηριακών
δοκιμών θα υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την ενσωμάτωση των
υλικών στο έργο.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει την καταλληλότητα των υλικών κάθε πηγής.
Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου και αναλύσεις των υλικών κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας απόληψης και
επεξεργασίας των υλικών και της κατασκευής του αναχώματος του φράγματος ή των δοκιμαστικών
αναχωμάτων θα γίνονται από το εργοταξιακό εργαστήριο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις
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απαραίτητες διευκολύνσεις (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανήματα), για τη λήψη αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων και την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας
Προδιαγραφής, και για όλη την διάρκεια των εργασιών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3 Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης
Αμέσως πριν από τη διάστρωση των υλικών Ζώνης 5, η επιφάνεια της θεμελίωσης θα απαλλάσσεται από
λιμνάζοντα νερά, από ακατάλληλα υλικά, από οργανικά – φυτικά υλικά εφόσον συναντηθούν και από
χαλαρά υλικά τα οποία δε είναι δυνατόν να συμπυκνωθούν ευχερώς και ακολούθως θα καθαρίζεται και θα
συμπυκνώνεται ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική επαφή. Όπου προβλέπεται θεμελίωση της Ζώνης 5 επί
χαλαρών σχηματισμών, η επιφάνεια θεμελίωσης θα συμπυκνώνεται προηγουμένως με χρήση του
προβλεπόμενου εξοπλισμού συμπύκνωσης. Η συμπύκνωση θα ελέγχεται με χωροσταθμική
παρακολούθηση της καθίζησης επιλεγμένων σημείων στην επιφάνεια θεμελίωσης, σε θέσεις και αριθμό της
έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η συμπύκνωση θα θεωρείται ικανοποιητική όταν η διαφορά
υψομέτρων μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισμού συμπύκνωσης είναι μικρότερη των 2 mm, με
την προϋπόθεση ότι ο τελικός βαθμός συμπύκνωσης δεν θα είναι μικρότερος του 95% της μέγιστης
προσδιορισθείσης με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Modified Proctor test, ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2). Η
2
συμπύκνωση θα ελέγχεται σε βάθος 30 cm , με πυκνότητα τουλάχιστον μιας δειγματοληψίας ανά 500 m
επιφάνειας έδρασης. Το δείγμα θα υποβάλλεται σε εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1,
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2) και τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης κατά Proctor.
Δεν θα διαστρώνονται υλικά Ζώνης 5 σε οποιοδήποτε τμήμα θεμελιώσεως του αναχώματος ή επάνω σε
οποιαδήποτε κατασκευή έως ότου τα τμήματα αυτά και οι κατασκευές επιθεωρηθούν και παραληφθούν από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ακατάλληλα υλικά όπως θάμνοι, ρίζες, κορμοί, φυτική γη, παγωμένα υλικά, ριζόχωμα και άλλα οργανικά ή
αποσυνθέσιμα υλικά δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ανάχωμα του φράγματος. Ειδικότερα ρίζες
διαμέτρου μεγαλύτερης από 10 mm και συμπλέγματα μικροτέρων ριζών που περιέχονται στο υλικό που
αποτίθεται στην εκάστοτε επιφάνεια διάστρωσης του αναχώματος, θα πρέπει να απομακρύνονται με
χειρωνακτικά ή άλλα μέσα.

5.4 Εξοπλισμός συμπύκνωσης
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης θα συντηρείται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Τα συμπυκνωτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην
ίδια τροχιά το ένα πίσω από το άλλο θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις (πλάτη), τα ίδια πρακτικώς
βάρη και τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Οι δονητικοί συμπυκνωτές θα είναι αυτοκινούμενοι ή ρυμουλκούμενοι με λεία χαλύβδινα κυλινδρικά τύμπανα
μήκους όχι μικρότερου από 180 cm. Το στατικό βάρος συμπυκνωτών με μονό τύμπανο, δεν θα είναι
μικρότερο από 15 ton. Η δύναμη δόνησης που θα αναπτύσσεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ton, στην
υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας του μηχανήματος. Η συχνότητα της δόνησης κατά τη συμπύκνωση θα
κυμαίνεται μεταξύ 1200 και 1600 Hz. Οι συμπυκνωτές θα κινούνται με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει τα 5
km/h.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού (διαστάσεις, βάρη, ισχύς και περιοχή συχνοτήτων δόνησης κ.λπ.). Ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί υπόκειται στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει εκ των υστέρων τη χρήση άλλων δονητικών συμπυκνωτών με την
προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύει την επάρκειά τους με δοκιμαστικά επιχώματα που θα ικανοποιούν τον
προδιαγραφόμενο βαθμό συμπύκνωσης.
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5.5 Διάστρωση - Διαβροχή
Τα υλικά Ζώνης 5 θα φορτώνονται και θα διαστρώνονται με μεθόδους που εξασφαλίζουν το μη διαχωρισμό
και την απόμιξή τους, όπως η απόθεση σε σωρούς με επακόλουθη διάσπαση των σωρών και διάστρωση με
χρήση προωθητών.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η επιφάνεια κάθε στρώσης δεν θα πρέπει να περιέχει άργιλο, φυτική γη ή άλλα ακατάλληλα υλικά, πριν από
τη διαβροχή και τη διάστρωση της επόμενης στρώσης. Τυχόν ακατάλληλα υλικά θα πρέπει να
απομακρύνονται από το ανάχωμα.
Τα υλικά θα διαβρέχονται στο βαθμό που καθορίζεται από τη μελέτη αμέσως πριν ή και κατά τη διάρκεια της
συμπύκνωσης ομοιόμορφα, με χρήση φορτηγών – καταβρεκτήρων. Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά
από τη μελέτη, η ποσότητα νερού που θα προστίθεται θα είναι τουλάχιστον ίσες με 200 kg/m3 επιχώματος,
προκειμένου να επιτευχθεί η προδιαγραφόμενη συμπύκνωση. Η προσθήκη του νερού θα γίνεται λίγο πριν
αρχίσει η διαδικασία συμπύκνωσης της στρώσης, αφού προηγουμένως το διαστρωμένο υλικό έχει
αναμοχλευθεί σε πυκνές αποστάσεις με χρήση προωθητών εφοδιασμένων με αναμοχλευτήρες σε βάθος ίσο
με τα δύο τρίτα του πάχους της στρώσης, ώστε να διευκολύνεται η κατείσδυση του νερού και να
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ύγρανση της στρώσης. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της
παραπάνω ελάχιστης ποσότητας νερού διαβροχής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (ξηρασία κλπ). Εάν δεν
είναι διαθέσιμη η απαραίτητη ποσότητα νερού, η διάστρωση της Ζώνης 5 του Αναχώματος θα σταματά, έως
την εξασφάλιση των προδιαγραφόμενων ελαχίστων απαιτουμένων για τη διάστρωση ποσοτήτων νερού .
Η στάθμη επιφάνειας της Ζώνης 5 θα απέχει το πολύ 2,00m κατακορύφως πάνω από την επιφάνεια των
γειτονικών ζωνών.

5.6 Συμπύκνωση
Κάθε στρώση Ζώνης 5, κατά περίπτωση δανείου υλικού που διαστρώνεται και αναλόγως της κοκκομετρικής
του διαβάθμισης, θα συμπυκνώνεται στο ανάχωμα για τα πολύ αδρόκοκκα υλικά, ή θα διαστρώνεται
επιμελώς στο ανάχωμα για βραχώδη τεμάχια, σε συνεχείς οριζόντιες στρώσεις, με κατεύθυνση παράλληλη
προς τον κατά μήκος άξονα του φράγματος. Ο αριθμός των διελεύσεων καθορίζεται από τη μελέτη και θα
είναι σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερος των 6, με χρήση του προδιαγραφόμενου δονητικού συμπυκνωτή, με
εφαρμογή της προβλεπόμενης δόνησης..
Κάθε στρώση της Ζώνης 5 θα συμπυκνώνεται πλήρως κατά τα ανωτέρω πριν από τη διάστρωση της
επόμενης στρώσης. Θα καθιερωθεί και θα ακολουθείται μία συστηματική διαδικασία για τη συμπύκνωση η
οποία θα ελεγχθεί με δοκιμαστική διάστρωση.
Η συμπυκνούμενη επιφάνεια της Ζώνης 5 του αναχώματος θα πρέπει να διατηρείται με εγκάρσια κλίση της
τάξης του 2%, ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση.

5.7 Ειδική Διάστρωση και Συμπύκνωση
Όπου η Ζώνη 5 διαστρώνεται σε επαφή με απότομες επιφάνειες βράχου, η επιφάνεια του αναχώματος θα
διαμορφώνεται με ανωφερική κλίση με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει τη συμπύκνωση με τον
προδιαγραφόμενο συμπυκνωτή, όσο το δυνατό πλησιέστερα στην επιφάνεια του βράχου. Όταν είναι
αναγκαία ειδική διάστρωση και συμπύκνωση, οι ευμεγέθεις λίθοι που παρεμποδίζουν την επίτευξη του
μέγιστου βαθμού συμπύκνωσης θα πρέπει να αφαιρούνται από το υλικό πριν από τη συμπύκνωση.
Σε περιοχές της Ζώνης 5 του αναχώματος που δεν είναι προσπελάσιμες από τον προδιαγραφόμενο
συμπυκνωτή, τα υλικά θα διαστρώνονται σε στρώσεις πάχους που δεν θα υπερβαίνει τα 300 mm πριν από
τη συμπύκνωση, ενώ δεν θα περιέχουν τεμάχια βράχου με μέγιστη διάσταση άνω των 150 mm. Τα υλικά θα
υγραίνονται, εάν απαιτείται, και θα συμπυκνώνονται με ελαφρύ μηχανικό εξοπλισμό όπως δονητικές πλάκες
ή δονητικούς συμπυκνωτές πεζού χειριστή (walk behind vibratory rollers), ώστε να επιτευχθεί βαθμός
συμπύκνωσης συγκρίσιμος με αυτόν που επιτυγχάνεται με τον προδιαγραφόμενο δονητικό συμπυκνωτή.
Στις περιοχές επαφής της Ζώνης 5 με τα αντερείσματα ή κατασκευές, η επιφάνειά της θα διαμορφώνεται με
ανωφερική κλίση επί αποστάσεως τουλάχιστον 2,00 m από τη θεμελίωση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
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συμπύκνωση με τον προδιαγραφόμενο συμπυκνωτή όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την απότομη παρειά
της θεμελίωσης ή της κατασκευής.
Σε εξωτερικά όρια της Ζώνης 5, λωρίδα πλάτους 1,00 - 1,50 m, η οποία θεωρείται ότι δεν συμπυκνώνεται
ικανοποιητικά με την προδιαγραφόμενη διαδικασία, θα πρέπει είτε να κατασκευάζεται με μεγαλύτερο πλάτος
και μετά να απομακρύνεται το εκτός των θεωρητικών γραμμών τμήμα της Ζώνης 5, είτε να ακολουθούνται
άλλες διαδικασίες διάστρωσης ή συμπύκνωσης (συμπύκνωση σε κεκλιμένες επιφάνειες ή διάστρωση σε
μικρότερα πάχη και συμπύκνωση με χρήση ελαφρότερου εξοπλισμού στον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης
κ.λπ.).

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6

Δοκιμές αποδοχής της Ζώνης 5

Η καταλληλότητα των υλικών της Ζώνης 5 θα ελέγχεται συνεχώς κατά την κατασκευή. Οι έλεγχοι αποδοχής
του υλικού γίνονται στο ανάχωμα, μετά την συμπύκνωση.
Θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες δοκιμές, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται στη μελέτη:

6.1 Δοκιμή καθίζησης
Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων διάστρωσης και συμπύκνωσης θα επαληθευθεί κατά τη
3
διάρκεια της διάστρωσης των πρώτων 25.000 m των υλικών της Ζώνης 5, με την εκτέλεση μετρήσεων
καθίζησης.
2

Απαιτείται η διεξαγωγή μετρήσεων καθίζησης, σε δύο δοκιμαστικά τμήματα επιφανείας περίπου 300 m , επί
της Ζώνης 5. Σε κάθε λωρίδα θα γίνονται μετρήσεις του υψομέτρου επιλεγμένων σημείων, πριν από την
κυλίνδρωση και μετά τη διέλευση του συμπυκνωτή, για 12 συνολικά διελεύσεις. Η θέση των δοκιμαστικών
περιοχών και των σημείων μέτρησης θα επιλεγούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Όλες οι δοκιμές θα
γίνουν από τον Ανάδοχο, και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

6.2 Δοκιμές ελέγχου συμπύκνωσης και κοκκομετρικής διαβάθμισης
Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται στη μελέτη, απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον 4 δοκιμών ελέγχου
3
συμπύκνωσης κατά την κατασκευή των πρώτων 50.000 m Ζώνης 5 και ανά δύο δοκιμές για κάθε 50.000
3
m εφεξής. Οι δοκιμές ελέγχου κοκκομετρικής διαβάθμισης θα γίνονται με την διπλάσια συχνότητα αυτών του
ελέγχου συμπύκνωσης, οι μισές δε από αυτές θα γίνονται επί συμπυκνωθέντος επιχώματος.
Η εκτέλεση της επί τόπου δοκιμής συμπύκνωσης θα γίνεται ως ακολούθως, με προσωπικό και μέσα του
Αναδόχου :
Οι διαστάσεις των οπών δειγματοληψίας θα είναι τουλάχιστον 2,00 m (διάμετρος) x 1,00 m (βάθος). Η
επιφάνεια της στρώσης στη θέση της δοκιμής θα είναι κατά το δυνατόν επίπεδη, ώστε να διευκολύνεται η
διαδικασία ογκομέτρησης του σκάμματος.
Εκτιμάται ότι η επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και θα απαιτήσει, πέραν του
αρμόδιου Εργοδηγού, ένα χειριστή και τρεις εργάτες.
Η κοκκομέτρηση θα γίνεται αφού προηγηθεί τετραμερισμός του υλικού του δείγματος (υλικό από διάφορες
στάθμες της εξεταζόμενης στρώσης).
Για την εκτέλεση της δοκιμής απαιτείται συνήθως ο ακόλουθος εξοπλισμός:

x Εκσκαφέας ανεστραμμένου πτύου (τσάπα) και φορτηγό ανατρεπόμενο εφοδιασμένο με
κόσκινο 6" (15,0 cm) για την κατακράτηση των υπερμεγέθων λίθων (διαχωρισμός). Το
φορτηγό θα ζυγίζεται κενό και έμφορτο σε γεφυροπλάστιγγα.

x Βυτιοφόρο με διάταξη μετρητού παροχής ακριβείας 2% (για την ογκομέτρηση του
διανοιχθέντος λάκκου).
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x Ζυγός επαρκούς ικανότητας για τη ζύγιση του βαρύτερου τεμαχίου βράχου που αναμένεται
στη Ζώνη 5.

x Φύλλα πολυαιθυλενίου επαρκών διαστάσεων, πάχους τουλάχιστον 0,50 mm (για την
στεγανοποίηση του δοκιμαστικού ορύγματος προκειμένου αυτό να ογκομετρηθεί με τη
μέθοδο πλήρωσης με νερό).

x Οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση της δοκιμής.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται περιγράφεται πιο κάτω :

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Θα αφαιρείται το συμπυκνωμένο υλικό από το όρυγμα μέσα στο σκάμμα σε δύο στάδια (ανώτερο και
κατώτερο ήμισυ).
Μετά από την κάθε φάση αφαίρεσης του υλικού, θα στεγανοποιείται το όρυγμα με επιμελημένη τοποθέτηση
μεμβρανών πολυαιθυλενίου και θα γίνεται ογκομέτρηση με μέτρηση της ποσότητας νερού που απαιτείται για
την πλήρωση του σκάμματος.
Μετά την εκτέλεση της δοκιμής, το όρυγμα θα επαναπληρώνεται κατά στρώσεις με αποδεκτό υλικό και θα
συμπυκνώνεται, με χρήση δονητικού κόπανου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.

6.3 Δοκιμή διαπερατότητας
Απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον μίας δοκιμής διαπερατότητας ανά 30.000
Ζώνης 5, με την παρακάτω διαδικασία:

3

m διαστρωθέντος υλικού

x

Ανόρυξη σκάμματος διαστάσεων 1,50 m (πλάτος) x 1,50 m (ύψος) x 0,80 m (βάθος) τουλάχιστον,
και επιμελής καθαρισμός του πυθμένα (χειρονακτικά), ώστε να παραμένει μόνον αδιατάρακτο υλικό
στρώσης.

x

Τοποθέτηση, στο μέσον του ορύγματος, κατακόρυφου μεταλλικού σωλήνα D 800 mm μήκους
1,50 m, πλήρωση διακένου μεταξύ σωλήνα και παρειών ορύγματος με αδιαπέρατα υλικά και
συμπύκνωση με δονητικούς κόπανους σε στρώσεις των 10 cm.

x

Πλήρωση του σωλήνα με νερό έως το χείλος και διατήρηση της στάθμης αυτής σταθερής για χρονικό
διάστημα μιας ώρας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ο κορεσμός του γειτονικού προς το σωλήνα
υλικού στον πυθμένα.

Η δοκιμή θα αρχίζει μετά την παρέλευση της μιας ως άνω ώρας και, ανάλογα με την διαπερατότητα της
στρώσης, θα είναι είτε δοκιμή μεταβλητής στάθμης (εφόσον η διαπερατότητα προκύπτει σχετικά χαμηλή),
είτε δοκιμή σταθερής στάθμης (εφόσον η διαπερατότητα είναι υψηλότερη) (ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-11).
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο σωλήνας θα ανασύρεται και θα λαμβάνεται υλικό σε βάθος 0,50 m
τουλάχιστον κάτω από τον πυθμένα του σκάμματος, το οποίο θα κοκκομετρείται με τη διαδικασία που
περιγράφηκε στην § 6.2. Στη συνέχεια θα επανεπιχώνεται το όρυγμα με αποδεκτό υλικό, το οποίο θα
συμπυκνώνεται κατά στρώσεις με δονητικούς κόπανους.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
3

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 5,
κατασκευασμένου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν Πρότυπο και τη μελέτη του έργου. Ως γραμμές
του επιμετρούμενου περιγράμματος θα λαμβάνονται οι τελικές στάθμες θεμελίωσης (προσδιοριζόμενες με
τοπογραφική αποτύπωση που θα γίνεται από συνεργείο του Αναδόχου υπό την επίβλεψη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας) και τα θεωρητικά περιγράμματα της ζώνης (κλίσεις, εύρος ανά διατομή και υψόμετρο) που
καθορίζονται από τη μελέτη ή/και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
3

Η επιμέτρηση μπορεί να διακριτοποιείται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 5,
3
κατασκευασμένου με υλικά από δανειοθαλάμους και σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 5
κατασκευασμένου με υλικά από τις εκσκαφές του έργου.
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή της Ζώνης
5. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα::

14

x

η εκσκαφή και ανάπτυξη των δανειοθαλάμων και λατομείων (όταν απαιτείται)

x

η επεξεργασία στις εγκαταστάσεις

x

η απόρριψη των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκμετάλλευση των
δανειοθαλάμων και λατομείων στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης

x

η επεξεργασία για την επίτευξη της απαιτούμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή ή σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

x

η αποθήκευση σε ειδικούς χώρους αν απαιτηθεί

x

η φορτοεκφόρτωση από τους χώρους δανειοθαλάμων ή ενδιάμεσης αποθήκευσης ή επεξεργασίας,
και η ενσωμάτωση στο φράγμα, στα προφράγματα ή σε άλλες καθορισμένες θέσεις, όπως δείχνεται
στα σχέδια ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

x

η διάστρωση, κατάβρεγμα και συμπύκνωση των υλικών στο φράγμα, στα κύρια ανάντη
προφράγματα και κάθε άλλη σχετική εργασία που απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα Προδιαγραφή.

x

η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

x

Η αύξηση της ποσότητας των υλικών που προκλήθηκαν από συνίζηση της θεμελίωσης ή και του
αναχώματος του φράγματος, ή των κύριων ανάντη προφραγμάτων.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Α.2.1

Γενικά

Ισχύουν γενικώς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και τους περιβαλλοντικούς όρους
του έργου.
Στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας – διακίνησης των μεταφορικών μέσων και του
εξοπλισμού, οι οποίοι θα τηρούνται σχολαστικά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Ασφαλείας.
Ακουστικά σήματα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση είναι υποχρεωτικά σε όλα τα μηχανήματα έργων και
φορτηγά μεταφοράς, διότι μπορούν να προστατέψουν τα άτομα που εργάζονται στην περιοχή όπου
εκτελούνται φορτοεκφορτώσεις χωματισμών.
Όταν δεν παρακολουθείται οποιοδήποτε χωματουργικό μηχάνημα (στάθμευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να αφήνεται σε ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένα και εδραζόμενα επί
του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά μέσα των μηχανημάτων (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών,
κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
Επίσης όλες οι ηλεκτροπαραγωγές μονάδες πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας, όταν δεν υπάρχει
επίβλεψη χρήσης τους.
Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να είναι σταθερές σε
όλα τα στάδια των κατασκευών και να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή το κοινό
(συμπεριλαμβανομένων και των παράνομα κυκλοφορούντων στην περιοχή των έργων). Αυτό ίσως να
απαιτήσει να τεθούν περιορισμοί στις μεθόδους εργασιών ή στην μέριμνα κάποιων προσωρινών έργων.
Όλες οι γέφυρες και οι διαβάσεις, προσωρινές ή μόνιμες, θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν
την ασφαλή διάβαση μεγάλων φορτίων ειδάλλως θα πρέπει να παραχθούν επαρκή προειδοποιητικά σήματα
και απαγορευτικά για να αποφευχθεί η υπερφόρτωσή τους. Στις περιπτώσεις που φορτία πρέπει να
περάσουν από τμήματα περιορισμένου ανοίγματος πλάτους και ύψους θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις
πριν τα τμήματα αυτά που να δείχνουν τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις. Μέσα σε αυτά τα τμήματα θα
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και να εγκαθίστανται τα κατάλληλα
μηχανήματα που θα περιορίζουν τους τροχούς στην οδό. Στις περιπτώσεις που οι εργασίες θα πρέπει να
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πραγματοποιηθούν κοντά σε ένα υπάρχον άνοιγμα, μεγάλοι όγκοι ξύλων θα πρέπει να τοποθετούνται στην
κορυφή του πρανούς για προστασία.
Δεν θα πρέπει να υπερφορτώνονται οι χώροι εργασιών και κανένα φορτίο δεν θα πρέπει να αποτίθεται έτσι
ώστε να αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους και τα μηχανήματα
Όλες οι οδοί μεταφοράς υλικών θα πρέπει να συντηρούνται, ως προς την ασφάλεια που παρέχουν με
γνώμονα τη χρήση για την οποία προορίζονται (π.χ. είδος μηχανημάτων, μέγιστα φορτία είδη υλικών), να
διατηρούνται καθαρές και οι τροχοί των οχημάτων να καθαρίζονται, όπου απαιτείται, πριν χρησιμοποιήσουν
το δημόσιο οδικό δίκτυο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.2.2

Μέτρα

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου,
κατά την εκτέλεση των εργασιών, από όλους τους εργαζόμενους (εργατοτεχνίτες, χειριστές, οδηγοί,
επιβλέποντες, εργαστηριακοί). Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 - ΜΑΠ

16

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345
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ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[1] ΦΕΚ
Β’
4420/30.12.2016,
Απόφαση
του
ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 «Έγκριση Κανονισμού
Φραγμάτων»

Υπουργού
Υποδομών
Ασφάλειας Φραγμάτων –

&
Μεταφορών
Διοικητική Αρχή
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ICS: 93.160

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα
υλικά
Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-13-01-04-03:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03 εγκρίθηκε την 2017-11-01 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ 2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2017

Σώματα στήριξης Χωμάτινων και Λιθόρριπτων Φραγμάτων
από μη διαβαθμισμένα υλικά

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις για τα
υλικά και τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της ζώνης των σωμάτων στήριξης από μη
διαβαθμισμένα υλικά των χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από μη
διαβαθμισμένα εδαφικά υλικά.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σχετικών
Mελετών και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο ακόλουθο σκαρίφημα δίνεται η διατομή ενός χωμάτινου και λιθόρριπτου
φράγματος και οι σχετικές ζώνες των σωμάτων στήριξης από μη διαβαθμισμένα υλικά.
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Τυποποιητικές παραπομπές

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών Μέρος 1: Ταυτοποίηση και περιγραφή -- Geotechnical Investigation and
testing - Identification and classification of soil - Part 1:Identification and
description

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-11

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές – εργαστηριακές δοκιμές εδαφών – Μέρος
11: Προσδιορισμός υδατοπερατότητας με σταθερό και μεταβλητό ύψος -Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil - Part 11:
Determination of permeability by constant and falling head.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1
Σώμα στήριξης από μη διαβαθμισμένα υλικά
(αποκαλούμενη στο εξής ως Ζώνη 6) εννοείται η ζώνη που τοποθετείται σε λιθόρριπτα ή χωμάτινα
φράγματα:
x
ως σώμα στήριξης σε περιπτώσεις έλλειψης άλλων κατάλληλων υλικών (διαβαθμισμένων) των
σωμάτων στήριξης από αμμοχάλικα ή βραχώδη προϊόντα και,
x
για τη βελτίωση της ευστάθειας των φραγμάτων (με τη δημιουργία αναβαθμών στον ανάντη ή κατάντη
πόδα ή σε επαφή με ασταθή αντερείσματα κλπ), συνήθως σε περιπτώσεις που υπάρχει περίσσεια
προϊόντων εκσκαφών, μη κατάλληλων, για την κατασκευή των λοιπών ζωνών του αναχώματος κλπ.
Τα εφαρμοζόμενα όρια των κοκομμετρικών διαβαθμίσεων εδαφικών και βραχωδών υλικών συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΛΟΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΑΙΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩΔΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ
mm

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πολύ αδρόκοκκα υλικά και
εδάφη

Αδρόκοκκα εδάφη

Λεπτόκοκκα εδάφη

4

Μεγάλος Ογκόλιθος

> 630

Ογκόλιθος

> 200 - 630

Κροκάλα - Τρόχαλος

> 63 - 200

Χαλίκι

> 2,0 - 63

Χονδρόκοκκο Χαλίκι

> 20 - 63

Μεσόκοκκο Χαλίκι

> 6,3 - 20

Λεπτόκοκκο Χαλίκι

> 2,0 - 6,3

Άμμος

> 0,063 - 2,0

Χονδρόκοκκη Άμμος

> 0,63 - 2,0

Μεσόκοκκη Άμμος

> 0,2 - 0,63

Λεπτόκοκκη Άμμος

> 0,063 - 0,2

Ιλύς

> 0,002 - 0,063

Χονδρόκοκκη Ιλύς

> 0,02 - 0,063

Μεσόκοκκη Ιλύς

> 0,0063 - 0,02

Λεπτόκοκκη Ιλύς

> 0,002 - 0,0063

Άργιλος

≤ 0,002

Απαιτήσεις υλικών Ζώνης 6

Τα υλικά της Ζώνης 6 θα προέρχονται από τις εκσκαφές του έργου (διαβαθμίσεις υλικών που δε
χρησιμοποιούνται στις λοιπές ζώνες του Φράγματος) ή εναλλακτικά, από τα προϊόντα εκμετάλλευσης
δανειοθαλάμων. Τα υλικά της Ζώνης 6 θα είναι καθαρά, υγιή και ανθεκτικά και δεν θα περιέχουν φυτικά και
οργανικές ουσίες.
Οι απαιτήσεις για τα υλικά και τις εργασίες για την κατασκευή της Ζώνης 6 αποτελούν αντικείμενο της
Μελέτης του Φράγματος, ενώ παράλληλα θα υπόκεινται στην επιθεώρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι
εργασίες για την κατασκευή του αναχώματος θα εκτελούνται υπό την παρουσία εξουσιοδοτημένων οργάνων
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης. Γενικά δεν προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί
στην ποιότητα ή ιδιαίτερες απαιτήσεις για την κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών της Ζώνης 6.
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Τα υλικά της Ζώνης 6 θα διαστρώνονται σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους που καθορίζονται από τη
μελέτη αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερου των 500 mm μετά τη συμπύκνωση.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, βραχώδη τεμάχια διαστάσεων μεγαλύτερων των 2/3 του
πάχους της στρώσης θα προωθούνται κατά τη διάστρωση προς την εξωτερική επιφάνεια των πρανών της
Ζώνης 6 ή θα απομακρύνονται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιοχές του Έργου.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, στις περιοχές που δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες από τον
βασικό συμπυκνωτή, θα χρησιμοποιούνται στη διάστρωση αδρομερή υλικά με μέγιστη διάμετρο κόκκου 300
mm, ενώ το πάχος της στρώσης μετά τη συμπύκνωση δεν θα υπερβαίνει τα 500 mm. Η τιμή αυτή μεγίστου
κόκκου 300 mm γενικά αντιστοιχεί στα 2/3 του συμπυκνωμένου πάχους των 500mm (μετά τη συμπύκνωση)
της κάθε επί μέρους στρώσης που θα διαστρώνεται.
Ακατάλληλα υλικά, όπως θάμνοι, ρίζες, κορμοί, φυτική γη, παγωμένα υλικά, ριζόχωμα και άλλα οργανικά ή
αποσυνθέσιμα υλικά δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ανάχωμα του φράγματος. Ειδικότερα ρίζες
διαμέτρου μεγαλύτερης από 10 mm και συμπλέγματα μικρότερων ριζών που περιέχονται στο υλικό που
αποτίθεται στην εκάστοτε επιφάνεια διάστρωσης του αναχώματος, θα πρέπει να απομακρύνονται
χειρωνακτικά ή με άλλα μέσα.

5

Κατασκευή Ζώνης 6

5.1 Γενικά
Η διάστρωση των υλικών της Ζώνης 6 θα γίνεται στα προβλεπόμενα από τη Μελέτη του Έργου πάχη σε
συμπαγείς ομοιόμορφες στρώσεις.
Τα μικρότερα τεμάχια θα πληρούν χώρους ανάμεσα στα μεγαλύτερα τεμάχια βράχου, χωρίς να
δημιουργούνται θύλακες μεγάλων λίθων. Επίσης, δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή θύλακες μικρότερων
τεμαχίων βράχου.
Οι εργασίες κατασκευής της Ζώνης 6 θα διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης εάν η έντασή της
μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της κατασκευής. Αν κριθεί απαραίτητο από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, η διακοπή θα παρατείνεται και μετά το τέλος της βροχόπτωσης, ώστε να στεγνώσει
η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0°C.
Δεν επιτρέπεται η διάστρωση υλικών Ζώνης 6 όταν είτε τα υλικά ή η επιφάνεια θεμελίωσης ή η επιφάνεια
του αναχώματος πάνω στις οποίες θα γίνει η διάστρωση είναι παγωμένα.
Οι στρώσεις θα συμπυκνώνονται με την εκτέλεση του αριθμού των διελεύσεων που προβλέπονται από τη
μελέτη. Ο ελάχιστος αριθμός διελεύσεων του προδιαγραφόμενου παραπάνω εξοπλισμού συμπύκνωσης θα
είναι 6.
Οι στρώσεις θα πρέπει να έχουν την υγρασία που προβλέπεται από τη μελέτη και θα ελεγχθεί με
δοκιμαστική διάστρωση. Η ύγρανση του υλικού θα γίνεται πριν τη διάστρωσή του. Σε περίπτωση που
απαιτηθεί λόγω καιρικών συνθηκών η προσθήκη υγρασίας πριν και κατά τη διάστρωση αυτό θα γίνεται με
χρήση φορτηγών υδροφόρων καταβρεκτήρων.
Υλικό διαστρωμένο έξω από τα καθορισμένα όρια της Ζώνης 6 θα αφαιρείται.
Η στάθμη επιφάνειας της Ζώνης 6 θα απέχει το πολύ 2,00m κατακορύφως πάνω από την επιφάνεια των
γειτονικών Ζωνών.
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5.2 Απόληψη υλικού
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και επιλογή του εξοπλισμού και την εκτέλεση όλων των
απαιτούμενων εργασιών (όπως ενδεικτικά : διάνοιξη και συντήρηση εργοταξιακών οδών εξυπηρετήσεως,
εκσκαφές, επεξεργασία και μεταφορά υλικών, κλπ), για τον υπολογισμό του ποσοστού του απολήψιμου
χρήσιμου υλικού για την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων αποδεκτών υλικών της υπόψη κατηγορίας.
Τα υλικά θα αποτίθενται σε σωρούς στους χώρους προσωρινής απόθεσης ή θα μεταφέρονται απευθείας στο
ανάχωμα προς διάστρωση.
Ο εξοπλισμός εκσκαφής και μεταφοράς θα είναι επαρκής ώστε να παραδίδεται στο ανάχωμα υλικό
επαρκούς ποσότητας για την επίτευξη ομοιόμορφου ρυθμού κατασκευής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3 Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης
Αμέσως πριν από τη διάστρωση των υλικών της Ζώνης 6, η επιφάνεια της θεμελίωσης θα απαλλάσσεται
από λιμνάζοντα νερά, από ακατάλληλα υλικά, από οργανικά – φυτικά υλικά εφόσον συναντηθούν, από ρίζες
διαμέτρου μεγαλύτερης από 10mm και από χαλαρά υλικά τα οποία δε είναι δυνατόν να συμπυκνωθούν
ικανοποιητικά και ακολούθως θα καθαρίζεται και θα συμπυκνώνεται, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική
επαφή με τα υλικά επίχωσης.
Δεν θα διαστρώνονται υλικά Ζώνης 6 σε οποιοδήποτε τμήμα θεμελιώσεως του αναχώματος ή επάνω σε
οποιαδήποτε κατασκευή έως ότου τα τμήματα αυτά και οι κατασκευές επιθεωρηθούν και παραληφθούν από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

5.4 Εξοπλισμός συμπύκνωσης
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης θα συντηρείται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Τα συμπυκνωτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην
ίδια τροχιά το ένα πίσω από το άλλο θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις (πλάτη), τα ίδια πρακτικώς
βάρη και τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Οι δονητικοί συμπυκνωτές θα είναι αυτοκινούμενοι ή ρυμουλκούμενοι με λεία χαλύβδινα κυλινδρικά τύμπανα
μήκους όχι μικρότερου από 180 cm. Το στατικό βάρος συμπυκνωτών με μονό τύμπανο, δεν θα είναι
μικρότερο από 15 ton. Η δύναμη δόνησης που θα αναπτύσσεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ton, στην
υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας του μηχανήματος. Η συχνότητα της δόνησης κατά τη συμπύκνωση θα
κυμαίνεται μεταξύ 1200 και 1600 Hz. Οι συμπυκνωτές θα κινούνται με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει τα 5
km/h.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού (διαστάσεις, βάρη, ισχύς και περιοχή συχνοτήτων δόνησης κ.λπ.). Ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί υπόκειται στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει εκ των υστέρων τη χρήση άλλων δονητικών συμπυκνωτών με την
προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύει την επάρκειά τους με δοκιμαστικά επιχώματα που θα ικανοποιούν τον
προδιαγραφόμενο βαθμό συμπύκνωσης.

6

Δοκιμές αποδοχής της Ζώνης 6

Η καταλληλότητα των υλικών της Ζώνης 6 θα ελέγχεται συνεχώς κατά την κατασκευή. Οι έλεγχοι αποδοχής
του υλικού γίνονται στο ανάχωμα, μετά τη συμπύκνωση.
Θα εκτελούνται και οι ακόλουθες δοκιμές:
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6.1 Δοκιμή καθίζησης
Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων διάστρωσης και συμπύκνωσης θα επαληθευθεί κατά τη
3
διάρκεια της διάστρωσης των πρώτων 30.000 m των υλικών της Ζώνης 6, με την εκτέλεση μετρήσεων
καθίζησης.
2

Απαιτείται η διεξαγωγή μετρήσεων καθίζησης, σε δύο δοκιμαστικά τμήματα επιφανείας περίπου 300 m , επί
της Ζώνης 6. Σε κάθε λωρίδα θα γίνονται μετρήσεις του υψομέτρου επιλεγμένων σημείων, πριν από την
κυλίνδρωση και μετά την διέλευση του συμπυκνωτή, για 12 συνολικά διελεύσεις. Η θέση των δοκιμαστικών
περιοχών και των σημείων μέτρησης θα επιλεγούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Όλες οι δοκιμές θα
γίνουν από τον Ανάδοχο, και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.2 Δοκιμές ελέγχου συμπύκνωσης και κοκκομετρικής διαβάθμισης
Απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον 4 δοκιμών ελέγχου συμπύκνωσης κατά την κατασκευή των πρώτων
3
3
50.000 m Ζώνης 6 και ανά δύο δοκιμές για κάθε 50.000 m εφεξής. Οι δοκιμές ελέγχου κοκκομετρικής
διαβάθμισης θα γίνονται με τη διπλάσια συχνότητα αυτών του ελέγχου συμπύκνωσης, οι μισές δε από αυτές
θα γίνονται επί συμπυκνωθέντος επιχώματος.
Η εκτέλεση της επί τόπου δοκιμής συμπύκνωσης θα γίνεται ως ακολούθως, με προσωπικό και μέσα του
Αναδόχου :
Οι διαστάσεις των οπών δειγματοληψίας θα είναι τουλάχιστον 2,00 m (διάμετρος) x 1,00 m (βάθος). Η
επιφάνεια της στρώσης στη θέση της δοκιμής θα είναι κατά το δυνατόν επίπεδη, ώστε να διευκολύνεται η
διαδικασία ογκομέτρησης του σκάμματος.
Εκτιμάται ότι η επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και θα απαιτήσει, πέραν του
αρμόδιου Εργοδηγού, ένα χειριστή και τρεις εργάτες.
Η κοκκομέτρηση θα γίνεται αφού προηγηθεί τετραμερισμός του υλικού του δείγματος (υλικό από διάφορες
στάθμες της εξεταζόμενης στρώσης).
Για την εκτέλεση της δοκιμής απαιτείται συνήθως ο ακόλουθος εξοπλισμός:

x Εκσκαφέας ανεστραμμένου πτύου (τσάπα) και φορτηγό ανατρεπόμενο εφοδιασμένο με
κόσκινο 6" (15,0 cm) για την κατακράτηση των υπερμεγέθων λίθων (διαχωρισμός). Το
φορτηγό θα ζυγίζεται κενό και έμφορτο σε γεφυροπλάστιγγα.

x Βυτιοφόρο με διάταξη μετρητού παροχής ακριβείας 2% (για την ογκομέτρηση του
διανοιχθέντος λάκκου).

x Ζυγός επαρκούς ικανότητας για τη ζύγιση του βαρύτερου τεμαχίου βράχου που αναμένεται
στη Ζώνη 6.

x Φύλλα πολυαιθυλενίου επαρκών διαστάσεων, πάχους τουλάχιστον 0,50 mm (για την
στεγανοποίηση του δοκιμαστικού ορύγματος προκειμένου αυτό να ογκομετρηθεί με τη
μέθοδο πλήρωσης με νερό).

x Οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση της δοκιμής.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται περιγράφεται πιο κάτω :
Θα αφαιρείται το συμπυκνωμένο υλικό από το όρυγμα μέσα στο σκάμμα σε δύο στάδια (ανώτερο και
κατώτερο ήμισυ).
Μετά από την κάθε φάση αφαίρεσης του υλικού, θα στεγανοποιείται το όρυγμα με επιμελημένη τοποθέτηση
μεμβρανών πολυαιθυλενίου και θα γίνεται ογκομέτρηση με μέτρηση της ποσότητας νερού που απαιτείται για
την πλήρωση του σκάμματος.
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Μετά την εκτέλεση της δοκιμής, το όρυγμα θα επαναπληρώνεται κατά στρώσεις με αποδεκτό υλικό και θα
συμπυκνώνεται, με χρήση δονητικού κόπανου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.

6.3 Δοκιμή διαπερατότητας
3

Απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον μίας δοκιμής διαπερατότητας ανά 50.000 m διαστρωθέντος υλικού
Ζώνης 6, με την παρακάτω διαδικασία:

x Ανόρυξη σκάμματος διαστάσεων 1,50 m (πλάτος) x 1,50 m (μήκος) x 0,80 m (βάθος)
τουλάχιστον, και επιμελής καθαρισμός του πυθμένα (χειρονακτικά), ώστε να παραμένει
μόνον αδιατάρακτο υλικό στρώσης.

x Τοποθέτηση, στο μέσο του ορύγματος, κατακόρυφου μεταλλικού σωλήνα διαμέτρου D 800

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

mm μήκους 1,50 m, πλήρωση διακένου μεταξύ σωλήνα και παρειών ορύγματος με
αδιαπέρατα υλικά και συμπύκνωση με δονητικούς κόπανους σε στρώσεις των 10 cm.

x Πλήρωση του σωλήνα με νερό έως το χείλος και διατήρηση της στάθμης αυτής σταθερής για
χρονικό διάστημα μιας ώρας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ο κορεσμός του γειτονικού προς
τον σωλήνα υλικού στον πυθμένα.
Η δοκιμή θα αρχίζει μετά την παρέλευση της μιας ως άνω ώρας και, ανάλογα με τη διαπερατότητα της
στρώσης, θα είναι είτε δοκιμή μεταβλητής στάθμης (εφόσον η διαπερατότητα προκύπτει σχετικά χαμηλή),
είτε δοκιμή σταθερής στάθμης (εφόσον η διαπερατότητα είναι υψηλότερη) (ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-11).
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο σωλήνας θα ανασύρεται και θα λαμβάνεται υλικό σε βάθος 0,50 m
τουλάχιστον κάτω από τον πυθμένα του σκάμματος, το οποίο θα κοκκομετρείται με τη διαδικασία που
περιγράφηκε στην § 6.2. Στη συνέχεια θα επανεπιχώνεται το όρυγμα με αποδεκτό υλικό, το οποίο θα
συμπυκνώνεται κατά στρώσεις με δονητικούς κόπανους.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
3

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 6,
κατασκευασμένου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή και τη μελέτη του έργου. Ως
γραμμές του επιμετρούμενου περιγράμματος θα λαμβάνονται οι τελικές στάθμες θεμελίωσης
(προσδιοριζόμενες με τοπογραφική αποτύπωση που θα γίνεται από συνεργείο του Αναδόχου υπό την
επίβλεψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και τα θεωρητικά περιγράμματα της ζώνης (κλίσεις, εύρος ανά
διατομή και υψόμετρο) που καθορίζονται από τη μελέτη ή/και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
3

Η επιμέτρηση μπορεί να διακριτοποιείται σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 6,
3
κατασκευασμένου με υλικά από δανειοθαλάμους και σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου υλικού Ζώνης 6
κατασκευασμένου με υλικά από τις εκσκαφές του έργου (αναγκαίες εκσκαφές).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή της Ζώνης
6. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
x

η εκσκαφή και ανάπτυξη των δανειοθαλάμων και λατομείων (όταν απαιτείται)

x

η επεξεργασία στις εγκαταστάσεις

x

η απόρριψη των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκμετάλλευση των
δανειοθαλάμων και λατομείων στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης

x

η επεξεργασία για την επίτευξη της απαιτούμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή ή σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

x

η αποθήκευση σε ειδικούς χώρους αν απαιτηθεί

11

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52810

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2017

12

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΛΟΤ

x

η φορτοεκφόρτωση από τους χώρους δανειοθαλάμων ή ενδιάμεσης αποθήκευσης ή επεξεργασίας,
και η ενσωμάτωση στο φράγμα, στα προφράγματα ή σε άλλες καθορισμένες θέσεις, όπως δείχνεται
στα σχέδια ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

x

η διάστρωση, το κατάβρεγμα όπου απαιτείται και η συμπύκνωση των υλικών στο φράγμα, στα κύρια
ανάντη προφράγματα και κάθε άλλη σχετική εργασία που απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παρούσα Προδιαγραφή.

x

η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

x

Η αύξηση της ποσότητας των υλικών που προκλήθηκαν από συνίζηση της θεμελίωσης ή και του
αναχώματος του φράγματος, ή των κύριων ανάντη προφραγμάτων.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1

Γενικά

Ισχύουν γενικώς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και τους περιβαλλοντικούς όρους
του έργου.
Στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας – διακίνησης των μεταφορικών μέσων και του
εξοπλισμού, οι οποίοι θα τηρούνται σχολαστικά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Ασφαλείας.
Ακουστικά σήματα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση είναι υποχρεωτικά σε όλα τα μηχανήματα έργων και
φορτηγά μεταφοράς, διότι μπορούν να προστατέψουν τα άτομα που εργάζονται στην περιοχή όπου
εκτελούνται φορτοεκφορτώσεις χωματισμών.
Όταν δεν παρακολουθείται οποιοδήποτε χωματουργικό μηχάνημα (στάθμευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να αφήνεται σε ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένα και εδραζόμενα επί
του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά μέσα των μηχανημάτων (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών,
κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
Επίσης όλες οι ηλεκτροπαραγωγές μονάδες πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας, όταν δεν υπάρχει
επίβλεψη χρήσης τους.
Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να είναι σταθερές σε
όλα τα στάδια των κατασκευών και να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή το κοινό
(συμπεριλαμβανομένων και των παράνομα κυκλοφορούντων στην περιοχή των έργων). Αυτό ίσως να
απαιτήσει να τεθούν περιορισμοί στις μεθόδους εργασιών ή στην μέριμνα κάποιων προσωρινών έργων.
Όλες οι γέφυρες και οι διαβάσεις, προσωρινές ή μόνιμες, θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν
την ασφαλή διάβαση μεγάλων φορτίων ειδάλλως θα πρέπει να παραχθούν επαρκή προειδοποιητικά σήματα
και απαγορευτικά για να αποφευχθεί η υπερφόρτωσή τους. Στις περιπτώσεις που φορτία πρέπει να
περάσουν από τμήματα περιορισμένου ανοίγματος πλάτους και ύψους θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις
πριν τα τμήματα αυτά που να δείχνουν τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις. Μέσα σε αυτά τα τμήματα θα
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πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και να εγκαθίστανται τα κατάλληλα
μηχανήματα που θα περιορίζουν τους τροχούς στην οδό. Στις περιπτώσεις που οι εργασίες θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν κοντά σε ένα υπάρχον άνοιγμα, μεγάλοι όγκοι ξύλων θα πρέπει να τοποθετούνται στην
κορυφή του πρανούς για προστασία.
Δεν θα πρέπει να υπερφορτώνονται οι χώροι εργασιών και κανένα φορτίο δεν θα πρέπει να αποτίθεται έτσι
ώστε να αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους και τα μηχανήματα
Όλες οι οδοί μεταφοράς υλικών θα πρέπει να συντηρούνται, ως προς την ασφάλεια που παρέχουν με
γνώμονα τη χρήση για την οποία προορίζονται (π.χ. είδος μηχανημάτων, μέγιστα φορτία είδη υλικών), να
διατηρούνται καθαρές και οι τροχοί των οχημάτων να καθαρίζονται, όπου απαιτείται, πριν χρησιμοποιήσουν
το δημόσιο οδικό δίκτυο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.2.2

Μέτρα

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου,
κατά την εκτέλεση των εργασιών, από όλους τους εργαζόμενους (εργατοτεχνίτες, χειριστές, οδηγοί,
επιβλέποντες, εργαστηριακοί). Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 - ΜΑΠ

14

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

©

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52813
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2017

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία

[1] ΦΕΚ
Β’
4420/30.12.2016,
Απόφαση
του
Υπουργού
Υποδομών
&
Μεταφορών
ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή
Φραγμάτων»

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

[2] ΕΛΟΤ EN 1097-2 ∆οκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι
προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
[3] ΕΛΟΤ EN 1367-2 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου. Tests for thermal and weathering properties
of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test.

15

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52814

2017-10-23

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ICS: 93.160

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων
Upstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεύχος B’ 4607/13.12.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52815

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2017

Πρόλογος
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή αναθεωρεί και
αντικαθιστά την ΕΛΟΤ TΠ 1501-13-01-05-01:2009.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εκπονήθηκε από
Εμπειρογνώμονες που υποβοήθησαν το έργο της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01 εγκρίθηκε την 2017-10-23 από την
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.
Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές ευρωπαϊκά,
διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.

 ΕΛΟΤ2017
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Λ. Κηφισού 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Εισαγωγή

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει εξήντα οκτώ
η
(68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ως Έκδοση 2 και να εκπονήσει δύο (2) νέες ΕΤΕΠ
σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό
σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και
λιθόρριπτων φραγμάτων

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις για τα
υλικά και τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της λιθορριπής προστασίας ανάντη πρανούς των
λιθόρριπτων και χωμάτινων φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σχετικών
Mελετών και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο ακόλουθο σκαρίφημα δίνεται η διατομή ενός χωμάτινου και λιθόρριπτου
φράγματος και η σχετική ζώνη της λιθορριπής προστασίας του ανάντη πρανούς.
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Τυποποιητικές παραπομπές

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών -Μέρος
1: Ταυτοποίηση και περιγραφή . Geotechnical Investigation and testing Identification and classification of soil - Part 1:Identification and description

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή. Armourstone – Part 1:
Specification

ΕΛΟΤ EN 1097-2

∆οκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό. Tests for mechanical
and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of
resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 1367-2

∆οκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιμή θειικού μαγνησίου. Tests for thermal and
weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1367-1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και
απόψυξη -- Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1:
Determination of resistance to freezing and thawing

ΕΛΟΤ EN 14617-5

Μωσαϊκοί λίθοι - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντίστασης σε
ψύξη – απόψυξη -- Agglomerated stone - Test methods - Part 5: Determination
of freeze and thaw resistance.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1
Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς
εννοείται η ζώνη που τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του ανάντη πρανούς των χωμάτινων και
λιθορρίπτων φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά και αποσκοπεί στην προστασία του
ανάντη πρανούς των φραγμάτων από τους κυματισμούς του Ταμιευτήρα και δευτερευόντως, από
συγκεντρωμένες ροές ομβρίων σε περιόδους εντόνων βροχοπτώσεων. Στο εξής η λιθορριπή προστασίας
του ανάντη πρανούς θα αναφέρεται ως Zώνη 7.
Τα εφαρμοζόμενα όρια των κοκομμετρικών διαβαθμίσεων εδαφικών και βραχωδών υλικών συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΑΙΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩΔΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ
mm

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Πολύ αδρόκοκκα υλικά και
εδάφη

Αδρόκοκκα εδάφη

Λεπτόκοκκα εδάφη

4

Μεγάλος Ογκόλιθος

> 630

Ογκόλιθος

> 200 - 630

Κροκάλα - Τρόχαλος

> 63 - 200

Χαλίκι

> 2,0 - 63

Χονδρόκοκκο Χαλίκι

> 20 - 63

Μεσόκοκκο Χαλίκι

> 6,3 - 20

Λεπτόκοκκο Χαλίκι

> 2,0 - 6,3

Άμμος

> 0,063 - 2,0

Χονδρόκοκκη Άμμος

> 0,63 - 2,0

Μεσόκοκκη Άμμος

> 0,2 - 0,63

Λεπτόκοκκη Άμμος

> 0,063 - 0,2

Ιλύς

> 0,002 - 0,063

Χονδρόκοκκη Ιλύς

> 0,02 - 0,063

Μεσόκοκκη Ιλύς

> 0,0063 - 0,02

Λεπτόκοκκη Ιλύς

> 0,002 - 0,0063

Άργιλος

≤ 0,002

Απαιτήσεις υλικών Ζώνης 7

Τα υλικά της Ζώνης 7 πρέπει να καλύπτουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ
13383-1, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Μελετών, όπως και με τις οδηγίες
της Υπηρεσίας.
Τα υλικά της Ζώνης 7 θα είναι προέλευσης λατομείων ή κατάλληλα προϊόντα βραχωδών εκσκαφών του
έργου και θα αποτελούνται από υγιή τεμάχια βράχου. Θα πρέπει να είναι υλικά καθαρά, υγιή και ανθεκτικά
και δεν θα περιέχουν φυτικά οργανικές ουσίες, ούτε μαλακά, εύθρυπτα τεμάχια.
Το ποσοστό φθοράς των υλικών κατά την δοκιμή Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2) προτείνεται όπως μην
υπερβαίνει το 40%, ενώ στην δοκιμή υγείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2) το 8%.
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Η αντοχή σε παγετό εφόσον καθορίζεται από τη μελέτη σύμφωνα με τις δοκιμές EN 1367-1:2007 και EN
14617-5:2012.
Τα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης της Ζώνης 7 θα καθορίζονται στη Μελέτη του Έργου.
Όταν τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι προέλευσης λατομείου, θα συνοδεύονται από "δήλωση επιδόσεων"
που καταρτίζει ο παραγωγός στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
574/2014(OJ EEL 159/41/28.05.2014), θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού
(ΕΕ) 305/2011 και θα είναι σύμφωνα με το εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 με βάση τις
απαιτήσεις της μελέτης.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5

Κατασκευή Ζώνης 7

5.1 Γενικά
Η διάστρωση των υλικών της Ζώνης 7 θα γίνεται στα προβλεπόμενα από τη Μελέτη του έργου πάχη σε
συμπαγείς ομοιόμορφες στρώσεις.
Τα υλικά, μετά το άδειασμα, θα αναδεύονται με μηχανικό εκσκαφέα ή με μηχανική αρπάγη έως ότου
σχηματιστεί τάπητας τεμαχίων βράχου ομοιόμορφου πάχους και ευλόγως λείο πρανές.
Για την ομοιόμορφη κατανομή των τεμαχίων των μεγαλυτέρων διαστάσεων, απαιτείται τα τεμάχια βράχων να
εκφορτώνονται στη θέση τους και να μετακινούνται μόνον σε μικρές αποστάσεις. Τα μικρότερα τεμάχια θα
πληρούν χώρους ανάμεσα στα μεγαλύτερα τεμάχια βράχου, χωρίς να δημιουργούνται θύλακες μεγάλων
ογκολίθων. Επίσης δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή θύλακες μικρότερων τεμαχίων βράχου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάστρωσης δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία προωθητήρων στην κεκλιμένη
επιφάνεια λιθοπροστασίας του αναχώματος, ενώ μπορεί να απαιτηθεί και η εκτέλεση εργασιών
χειρωνακτικά.
Η στάθμη επιφανείας της Ζώνης 7 θα απέχει το πολύ 2,00 m κατακορύφως κάτω από την επιφάνεια των
γειτονικών ζωνών του αναχώματος.
Οι εργασίες κατασκευής της Ζώνης 7 θα διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης εάν η έντασή της
μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της κατασκευής. Αν κριθεί απαραίτητο από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία η διακοπή θα παρατείνεται και μετά το τέλος της βροχόπτωσης, ώστε να στεγνώσει
η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0 °C.
Δεν επιτρέπεται η διάστρωση υλικών Ζώνης 7 όταν τα υλικά ή η επιφάνεια θεμελίωσης ή η επιφάνεια του
αναχώματος πάνω στις οποίες θα γίνει η διάστρωση είναι παγωμένα.
Ο Ανάδοχος θα αφαιρεί με δαπάνες του οποιοδήποτε υλικό διαστρωμένο έξω από τα καθορισμένα όρια της
Ζώνης 7.

5.2 Απόληψη υλικού
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή της Ζώνης 7 θα λαμβάνονται από λατομεία ή χώρους
βραχωδών εκσκαφών του Έργου ή δανειοθαλάμους, χωρίς να αναμιγνύονται με ακατάλληλα προϊόντα και
τελικώς το παραγόμενο προϊόν θα πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Λίθοι διαστάσεων μικρότερων από την ελάχιστη καθοριζόμενη θα απομακρύνονται πριν από την διάστρωση
(με κοσκίνισμα κ.λπ.), ενώ μεγαλύτεροι από την μέγιστη καθοριζόμενοι να θραύονται ή να απομακρύνονται.
Στα λατομεία, ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους ανατινάξεων της εγκρίσεως της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς αποφυγήν υπερβολικού θρυμματισμού του υλικού, δονήσεων σε
παρακείμενες κατασκευές κ.λπ.
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Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και επιλογή του εξοπλισμού και την εκτέλεση όλων των
απαιτούμενων εργασιών (όπως ενδεικτικά : διάνοιξη και συντήρηση εργοταξιακών οδών εξυπηρετήσεως,
εκσκαφές, επεξεργασία και μεταφορά υλικών, κλπ), για τον υπολογισμό του ποσοστού του απολήψιμου
χρήσιμου υλικού για την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων αποδεκτών υλικών στους δανειοθαλάμους ή τα
λατομεία.
Τα υλικά θα αποτίθενται σε σωρούς στους χώρους προσωρινής απόθεσης ή θα μεταφέρονται απευθείας στο
ανάχωμα προς διάστρωση.
Ο εξοπλισμός εκσκαφής και μεταφοράς θα είναι επαρκής ώστε να παραδίδεται στο ανάχωμα υλικό
επαρκούς ποσότητας για την επίτευξη ομοιόμορφου ρυθμού κατασκευής.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Η ανάπτυξη των λατομείων καθώς και η αποκατάστασή τους μετά το πέρας των εργασιών, θα γίνει από τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με τα Σχέδια και τις προβλέψεις των Περιβαλλοντικών Όρων.
Όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και δοκιμές για την ανάπτυξη των πηγών απόληψης υλικών Ζώνης 7
θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην Προδιαγραφή αυτή. Τα
δείγματα θα λαμβάνονται έγκαιρα, και σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του
προβλεπόμενου στην παρούσα αριθμού δοκιμών, τα δε αποτελέσματα των αντίστοιχων εργαστηριακών
δοκιμών θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστο 30 μέρες πριν από την ενσωμάτωση των
υλικών στο Έργο.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει την καταλληλότητα των υλικών κάθε πηγής.
Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου και αναλύσεις των υλικών κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας απόληψης και
επεξεργασίας των υλικών και της κατασκευής του αναχώματος του φράγματος ή των δοκιμαστικών
αναχωμάτων θα γίνονται από το εργοταξιακό εργαστήριο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις
απαραίτητες διευκολύνσεις (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανήματα), για τη λήψη αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων και την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας
Προδιαγραφής, και για όλη την διάρκεια των εργασιών.

5.3 Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης
Αμέσως πριν από τη διάστρωση των υλικών Ζώνης 7, η επιφάνεια της θεμελίωσης θα απαλλάσσεται από
λιμνάζοντα νερά και χαλαρά υλικά, και θα καθαρίζεται, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική επαφή.
Δεν θα διαστρώνονται υλικά Ζώνης 7 σε οποιοδήποτε τμήμα θεμελιώσεως του αναχώματος ή επάνω σε
οποιαδήποτε κατασκευή έως ότου τα τμήματα αυτά και οι κατασκευές επιθεωρηθούν και παραληφθούν από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

6

Δοκιμές αποδοχής Ζώνης 7

Τα υλικά της Ζώνης 7 θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 4
Στην περίπτωση όπου στο έργο συμπεριληφθούν αδρανή υλικά λατομείου αυτά θα είναι σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα πρότυπα αδρανών υλικών, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές Μελέτες, θα πρέπει να
συνοδεύονται από τη «δήλωση επιδόσεων» που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα
σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και να φέρουν
τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.
Η καταλληλότητα των υλικών της Ζώνης 7 θα ελέγχεται συνεχώς κατά την κατασκευή.
Θα εκτελούνται δοκιμές Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2) και Υγείας Πετρώματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2) μετά
3
3
την διάστρωση των πρώτων 5.000 m υλικών Ζώνης 7 και εφεξής κάθε 10.000 m ή όποτε αλλάζει η πηγή
απόληψης των υλικών, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση των απαιτήσεων της παρ. 4 της παρούσας
Προδιαγραφής. Εφόσον καθορίζεται από τη μελέτη, θα ελέγχεται η αντοχή σε παγετό σύμφωνα με τις
δοκιμές EN 1367-1: και EN 14617-5 με την ίδια ανωτέρω συχνότητα.
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Η τελικά διαμορφούμενη επιφάνεια του ανάντη πρανούς θα ελέγχεται ώστε οι αιχμές των τεμαχίων βράχου
να είναι πάνω στην θεωρητική γραμμή του πρανούς με ανοχή ± 30 cm.

7

Τρόπος

επιμέτρησης εργασιών
3

Η επιμέτρηση, γίνεται σε κυβικά μέτρα (m ) διαστρωμένου υλικού Ζώνης 7, κατασκευασμένου σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή και τη μελέτη του έργου. Ως γραμμές του επιμετρούμενου
περιγράμματος θα λαμβάνονται οι τελικές στάθμες θεμελίωσης (προσδιοριζόμενες με τοπογραφική
αποτύπωση που θα γίνεται από συνεργείο του Αναδόχου υπό την επίβλεψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας)
και τα θεωρητικά περιγράμματα της ζώνης (κλίσεις, εύρος ανά διατομή και υψόμετρο) που καθορίζονται από
τη μελέτη ή/και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

3

Η επιμέτρηση μπορεί να διακριτοποιείται σε κυβικά μέτρα (m ) διαστρωμένου υλικού Ζώνης 7,
3
κατασκευασμένου με υλικά από δανειοθαλάμους ή λατομεία και σε κυβικά μέτρα (m ) συμπυκνωμένου
υλικού Ζώνης 7, κατασκευασμένου με υλικά από τις εκσκαφές του έργου.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή της Ζώνης
7. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

10

x

η εκσκαφή και ανάπτυξη των δανειοθαλάμων και λατομείων (όταν απαιτείται)

x

η επεξεργασία στις εγκαταστάσεις

x

η απόρριψη των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκμετάλλευση των
δανειοθαλάμων και λατομείων στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης

x

η επεξεργασία για την επίτευξη της απαιτούμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή ή σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

x

η αποθήκευση σε ειδικούς χώρους αν απαιτηθεί

x

η φορτοεκφόρτωση από τους χώρους λατομείων ή δανειοθαλάμων ή ενδιάμεσης αποθήκευσης ή
επεξεργασίας, και η ενσωμάτωση στο φράγμα, στα προφράγματα ή σε άλλες καθορισμένες θέσεις,
όπως δείχνεται στα σχέδια ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

x

η διάστρωση, το κατάβρεγμα, η συμπύκνωση εφόσον εφαρμοστεί και η ενσωμάτωση των
βραχωδών υλικών στο φράγμα, στα κύρια ανάντη προφράγματα και κάθε άλλη σχετική εργασία που
απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.

x

η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

x

Η αύξηση της ποσότητας των υλικών που προκλήθηκαν από συνίζηση της θεμελίωσης ή και του
αναχώματος του φράγματος, ή των κύριων ανάντη προφραγμάτων.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

Α.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
A.2.1 Γενικά
Ισχύουν γενικώς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και τους περιβαλλοντικούς όρους
του έργου.
Στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας – διακίνησης των μεταφορικών μέσων και του
εξοπλισμού, οι οποίοι θα τηρούνται σχολαστικά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Ασφαλείας.
Ακουστικά σήματα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση είναι υποχρεωτικά σε όλα τα μηχανήματα έργων και
φορτηγά μεταφοράς, διότι μπορούν να προστατέψουν τα άτομα που εργάζονται στην περιοχή όπου
εκτελούνται φορτοεκφορτώσεις χωματισμών.
Όταν δεν παρακολουθείται οποιοδήποτε χωματουργικό μηχάνημα (στάθμευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να αφήνεται σε ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένα και εδραζόμενα επί
του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά μέσα των μηχανημάτων (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών,
κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
Επίσης όλες οι ηλεκτροπαραγωγές μονάδες πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας, όταν δεν υπάρχει
επίβλεψη χρήσης τους.
Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να είναι σταθερές σε
όλα τα στάδια των κατασκευών και να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή το κοινό
(συμπεριλαμβανομένων και των παράνομα κυκλοφορούντων στην περιοχή των έργων). Αυτό ίσως να
απαιτήσει να τεθούν περιορισμοί στις μεθόδους εργασιών ή στην μέριμνα κάποιων προσωρινών έργων.
Όλες οι γέφυρες και οι διαβάσεις, προσωρινές ή μόνιμες, θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν
την ασφαλή διάβαση μεγάλων φορτίων ειδάλλως θα πρέπει να παραχθούν επαρκή προειδοποιητικά σήματα
και απαγορευτικά για να αποφευχθεί η υπερφόρτωσή τους. Στις περιπτώσεις που φορτία πρέπει να
περάσουν από τμήματα περιορισμένου ανοίγματος πλάτους και ύψους θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις
πριν τα τμήματα αυτά που να δείχνουν τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις. Μέσα σε αυτά τα τμήματα θα
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και να εγκαθίστανται τα κατάλληλα
μηχανήματα που θα περιορίζουν τους τροχούς στην οδό. Στις περιπτώσεις που οι εργασίες θα πρέπει να
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πραγματοποιηθούν κοντά σε ένα υπάρχον άνοιγμα, μεγάλοι όγκοι ξύλων θα πρέπει να τοποθετούνται στην
κορυφή του πρανούς για προστασία.
Δεν θα πρέπει να υπερφορτώνονται οι χώροι εργασιών και κανένα φορτίο δεν θα πρέπει να αποτίθεται έτσι
ώστε να αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους και τα μηχανήματα
Όλες οι οδοί μεταφοράς υλικών θα πρέπει να συντηρούνται, ως προς την ασφάλεια που παρέχουν με
γνώμονα τη χρήση για την οποία προορίζονται (π.χ. είδος μηχανημάτων, μέγιστα φορτία είδη υλικών), να
διατηρούνται καθαρές και οι τροχοί των οχημάτων να καθαρίζονται, όπου απαιτείται, πριν χρησιμοποιήσουν
το δημόσιο οδικό δίκτυο.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

A.2.2 Μέτρα
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου,
κατά την εκτέλεση των εργασιών, από όλους τους εργαζόμενους (εργατοτεχνίτες, χειριστές, οδηγοί,
επιβλέποντες, εργαστηριακοί). Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 - ΜΑΠ
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[2] ΕΛΟΤ EN ISO 14689.01
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classification of rock - Part 1: Identification and description
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αδρανών – Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro-Deval) -- Tests for mechanical
and physical properties of aggregates _ Part 1:Determination of the resistance to wear (microDeval).
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ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:2018

ǼĳĮȡȝȠȖȒ İȞİȝȐĲȦȞ ıİ ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ
1 ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ İȞİȝȐĲȦȞ ıİ
ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ/țĮȚ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (ȠȝȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ȝȐȗĮȢ,
ȡȦȖȝȑȢ, ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ț.Ȝʌ.).
ȅȚ ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȝİ İȞȑȝĮĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ʌȐȤȠȣȢ >40 cm. ȉĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ İȞȑȝĮĲĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ȕȐıİȚ ĲȦȞ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İȞıĮțȚıȝȑȞĮ (ȑĲȠȚȝĮ țȠȞȚȐȝĮĲĮ ıİ ȟȘȡȐ ȝȠȡĳȒ) Ȓ ıİ ȣȖȡȒ ȝȠȡĳȒ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ, İȓĲİ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞİȝȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ ĲȚȢ
țȐĲȦșȚ ĲİȤȞȚțȑȢ/ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȕȐıİȚ ȝİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.
-

ǼȞȑȝĮĲĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ (įȚȝİȡİȓȢ ıȣȞșȑıİȚȢ)

-

ǼȞȑȝĮĲĮ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ĲıȚȝȑȞĲȠȣ țĮȚ ʌȠȗȠȜȐȞȘȢ (ĲȡȚȝİȡİȓȢ ıȣȞșȑıİȚȢ)

2 ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ, ȝȑıȦ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ Ȓ ȝȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, ȝİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıİ ȝȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚȝȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚȝȑȞĲĮ -- Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐȝȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1

ǻȠȝȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıȝȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ -- Building lime - Part 1: Definitions, specifications and
conformity criteria

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 196-6

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 6 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȜİʌĲȩĲȘĲĮȢ -Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȀȠȞȓĮȝĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ -Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar

Ǽȁȅȉ EN 934-2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ țĮȚ İȞİȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ - ȅȡȚıȝȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ, ıȒȝĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒȝĮȞıȘ -
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1015-2

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ
țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ įȠțȚȝȒȢ - Methods of test for
mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test
mortars

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1015-11

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐȝȥȘ țĮȚ șȜȓȥȘ ıțȜȘȡȣȝȑȞȠȣ țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ - Methods of test for
mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive
strength of hardened mortar

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-3

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚǸĮȢ - ȂȑȡȠȢ 3 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ įȚȐĲȝȘıȘ - Methods of test for masonry - Part 3 : Determination of initial
shear strength

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-5

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚǸĮȢ - ȂȑȡȠȢ 5 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ʌȡȩıĳȣıȘ įȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȝʌĲȚțȒȢ ȡȠʌȒȢ - Methods of test for masonry Part 5: Determination of bond strength by the bond wrench method

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13139

ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ - Aggregates for mortar

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 14-02-01-01 ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ -- Removal of plaster and render
coatings
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 14-02-01-03 ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡȝȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ -- Widening of masonry joints
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 14-02-01-02 ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ -- Clearing of masonry surface.

3 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȀȡȚĲȒȡȚĮ ǹʌȠįȠȤȒȢ
4.1 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1.1 ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ İȞȑȝĮĲĮ.
ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ İȞȑȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2 țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ
ıȒȝĮȞıȘ CE țĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
(ǼǼ) 305/2011.
ȈĲȘ ȝİȜȑĲȘ Ȓ ıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȚįȩıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ Ș ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
4.1.2 ȆĮȡĮȖȩȝİȞĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȞȑȝĮĲĮ- ǼȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞĮ İȞȑȝĮĲĮ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȣȜȚțȐ:
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ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȡȦȖȝȫȞ ȝİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ (ʌȐȞȦ Įʌȩ 10 mm) ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ țĮȚ ȐȝȝȠȢ ȝȑȖȚıĲȠȣ
țȩțțȠȣ, dmax < 2,00 mm.
4.1.2.1 ȉıȚȝȑȞĲȠ
ǿıȤȪİȚ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1.

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ șĮ ȑȤİȚ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ıİ șİȚȚțȐ ȐȜĮĲĮ țĮȚ ĮȜțȐȜȚĮ 1,5% ț.ȕ.. Ǿ ȝȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȤȜȦȡȚȩȞĲȦȞ İȓȞĮȚ <0,03% ț.ȕ.
ĬĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȤȘȝȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȠȣ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ, Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ
ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ ĮȜțȐȜȚĮ, Ș İȚįȚțȒ ĲȠȣ İʌȚĳȐȞİȚĮ (m2/g) țĮȚ Ș țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ȕȐıİȚ Ǽȁȅȉ EN 196-6.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȜİȣțȠȪ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȉȠ ĲıȚȝȑȞĲȠ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1, șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ ȝİ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞ. (ǼǼ) 574/2014 țĮȚ șĮ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9
ĲȠȣ țĮȞ. (ǼǼ) 305/2011.
4.1.2.2 ȃİȡȩ
īȚĮ Ȟİȡȩ ĮȞĮȝȓȟİȦȢ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.1.2.3 ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ
Ǿ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮİȡȚțȒ ĮıȕİıĲȚĲȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ ıİ ıțȩȞȘ, țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ CL 90.ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1 țĮȚ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ ȝİ įȒȜȦıȘ
İʌȚįȩıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ (ǼǼ) 574/2014 țĮȚ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ ȀĮȞ
(ǼǼ) 305/2011 țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ ıİ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠȣȢ ȤȐȡĲȚȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ.
ȉĮ ȠȣıȚȫįȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ĮıȕȑıĲȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ.
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıȝȑȞȘ (ıĮțİȣȝȑȞȘ) țĮȚ ȞĮ ĳȣȜȐııİĲĮȚ ıİ ıĲİȖĮıȝȑȞȠȣȢ,
ĮʌȩȜȣĲĮ ȟȘȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.
4.1.2.4 ǾĳĮȚıĲİȚĮțȑȢ īĮȓİȢ
Ǿ ʌȠȗȠȜȐȞȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȒ Ȓ ĲİȤȞȘĲȒ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȝȠȖİȞȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ȜİʌĲȠĮȜİıȝȑȞȘ (ȝȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ 75 ȝm țĮȚ ȝİ ĲȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 45 ȝm),
ȝİ ȤȡȫȝĮ Ȝİȣțȩ Ȓ ȣʌȩȜİȣțȠ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȘ Įʌȩ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ ĮȜțȐȜȚĮ, İȞȫ ĲĮ įȚĮșȑıȚȝĮ ĮȜțȐȜȚĮ
įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 2%. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș ȠȡȣțĲȠȜȠȖȚțȒ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘ, Ș
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȘȢ ıİ İȞİȡȖȩ ʌȣȡȓĲȚȠ țĮȚ ıİ ĮȜțȐȜȚĮ (įȚĮșȑıȚȝĮ țĮȚ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ), Ș İȚįȚțȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ,
Ș țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ.
ĬĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
4.1.2.5 ǱȝȝȠȢ
Ǿ ȝȑȖȚıĲȘ įȚȐȝİĲȡȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȘȢ ȐȝȝȠȣ șĮ İȓȞĮȚ dmax < 2,00 mm İȞȫ țĮȚ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ
ʌĮȚʌȐȜȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 0,05%.
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Ǿ ȐȝȝȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13139 țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ ȝİ įȒȜȦıȘ
İʌȚįȩıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ (ǼǼ) 574/2014 țĮȚ șĮ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 ĲȠȣ ȀĮȞ
(ǼǼ) 305/2011.
4.1.2.6 ȆȡȩıșİĲĮ / ʌȡȩıȝȚțĲĮ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ - ʌȡȩıȝȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȐ ȝİ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ȣȜȚțȐ. ȉĮ
ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ - ʌȡȩıȝȚțĲĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȚȢ İȟȒȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
-

ȋȘȝȚțȒ ȠȞȠȝĮĲȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ İȞİȡȖȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ – ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ.

-

ȁİʌĲȠȝİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ.

-

ȉȠȞ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ/ ʌȡȩıȝȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ įİȣĲİȡȠȖİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
ʌȒȟİȦȢ, ıĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ıĲȠ ĲİȜȚțȩ ȤȡȫȝĮ ĲȠȣ ĮȞĮȝȓȖȝĮĲȠȢ.
ǹʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȚȩȞĲĮ ȤȜȦȡȓȠȣ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ / ʌȡȩıȝȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ
ĲȘȞ ĮȣĲȒ İȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ ȝİ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒȞ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ / ʌȡȩıȝȚțĲĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-2 țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ ȝİ
įȒȜȦıȘ İʌȚįȩıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ (ǼǼ) 574/2014 țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ CE ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9
ĲȠȣ ȀĮȞ (ǼǼ) 305/2011.

4.2 ǲȜİȖȤȠȚ ǹʌȠįȠȤȒȢ İȞİȝȐĲȦȞ
4.2.1 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȞİȝȐĲȦȞ
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ȕĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ İȞȑȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
-

ǻȒȜȦıȘ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

-

ȆȡȩıĳȣıȘ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1052-3 Ȓ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-5

-

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ

Ǿ ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ İȞİȝȐĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ. Ǿ ıȪȞșİıȘ șĮ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ ĲȦȞ
İȞİȝȐĲȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ įȠțȚȝȑȢ ĲȦȞ ʌĮȡ. 4.2.2, 4.2.3 țĮȚ 4.2.4.
4.2.2 ȂȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĬĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝİ țȣȕȚțȐ Ȓ ʌȡȚıȝĮĲȚțȐ įȠțȓȝȚĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ 40x40x160 mm, țĮȚ șĮ įȠțȚȝȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ 7, 14,
28 ȘȝȑȡİȢ, ıİ șȜȓȥȘ ĲĮ țȣȕȚțȐ įȠțȓȝȚĮ țĮȚ ıİ İĳİȜțȣıȝȩ Įʌȩ țȐȝȥȘ ĲĮ ʌȡȚıȝĮĲȚțȐ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ
įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1015-2.
ȉĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȚıȝĮĲȚțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ įȠțȚȝȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1015-11 țĮȚ șĮ įȠțȚȝȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ĮȞĲȠȤȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-3 Ȓ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-5.
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4.2.3 ǼȟȓįȡȦıȘ (ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȡİȣıĲȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ: įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ)
Ǿ įȠțȚȝȒ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ 100 cm3 ȝİ ȑȞİȝĮ țĮȚ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ
țĮșĮȡȠȪ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȝȓȖȝĮ ıİ ȤȡȩȞȠ 5, 20, 40, 120 țĮȚ 180 min.
ǹʌȠįİțĲȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ: ʌȠıȠıĲȩ įȚĮȤȦȡȚȗȩȝİȞȠȣ țĮșĮȡȠȪ ȞİȡȠȪ 0.5%
4.2.4 ȇİȣıĲȩĲȘĲĮ

ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ (ȝȑĲȡȘıȘ ĳĮȚȞȠȝȑȞȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ) șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ țȫȞȠȣ MARSH, ȝİ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ȡȠȒȢ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ ȩȖțȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ 0,50 y 1,00 lit). ȝȑĲȡȘıȘ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ 2 ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ Ȓ țȐșİ
250 ȜȓĲȡĮ İȞȑȝĮĲȠȢ.
ȅ țȫȞȠȢ MARSH ĳȑȡİȚ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ȠʌȒ įȚĮȝȑĲȡȠȣ d=4 mm ȖȚĮ ĮȞȐȝȚȖȝĮ ȤȦȡȓȢ ȐȝȝȠ Ȓ d=10 mm ȖȚĮ
ĮȞȐȝȚȖȝĮ ȝİ ȐȝȝȠ. ǹĳȠȪ ʌȜȘȡȦșİȓ Ƞ țȫȞȠȢ ȝİ ĲȠ ȣʌȩ İȟȑĲĮıȘ ĮȞȐȝȚȖȝĮ, ȝİĲȡȐĲĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İțȡȠȒȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ıİ ȕĮșȝȠȞȠȝȘȝȑȞȠ įȠțȚȝĮıĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 500 - 1000 ml.
ǹʌȠįİțĲȠȓ ȤȡȩȞȠȚ İțȡȠȒȢ (ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ) İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ:
-

ȠʌȒ ĭ 4 mm, t = 30 y 55 sec.

-

ȠʌȒ ĭ 10 mm, t = 9 y 25 sec.

4.3 ǹʌȩșİıȘ - ĮʌȠșȒțİȣıȘ - įȚĮȤİȓȡȚıȘ
ȀȐșİ ȞȑĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣȜȚțȫȞ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ
įȚȐțȡȚıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐȝİıȘ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ ĲȘȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ ĲȘȞ
ĮĳȠȡȐ.

5 ȂȑșȠįȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, țĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘȝȑȡĮȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȝȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ țĮȚ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ/ įȚȐįȡȠȝȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ
ȘȝȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ ȝİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ İȝʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ) ıİ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞİȞȚıȤȪıİȦȞ).
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ įȠțȚȝĮıĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ İȞİȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ İȞİȝȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ
ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ. Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ șĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ țĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ș ȓįȚĮ ȝİ
ĮȣĲȒȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıİ ĲȘȞ įȠțȚȝĮıĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ

5.3 ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ȩȜȠȞ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉȆ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ İȚıʌȓİıȘȢ İȞİȝȐĲȦȞ șĮ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
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5.3.1 ǺĮșȝȓįĮ ĮȞȐȝȚȟȘȢ (ǹ)
ȉȠ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ Ȟİȡȩ, ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩıȝȚțĲĮ șĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ șĮ ĮȞĮȝȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ȑȞĲȠȞĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑĲȠȚȝȠȣ
țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ. ȅȣıȚȫįȘȢ İȓȞĮȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠȞ Ș ȠȝȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
ȝȓȖȝĮĲȠȢ ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ ĮʌȠįȩȝȘıȘ ĲȦȞ ıȣııȦȝĮĲȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (deflocculation). īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ
ĮȣĲȩ Ƞ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȣȥȘȜȩ ȕĮșȝȩ įȚȐıʌĮıȘȢ (shearing) țĮȚ ȠȝȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȫıĲİ ĲȠ
ȑȞİȝĮ ȞĮ ĮʌȠțĲȐ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ țȠȜȜȠİȚįȠȪȢ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ İȓȞĮȚ ȠȚ
ȣȥȘȜȠȪ ĲȣȡȕȫįȠȣȢ ĲĮȤȪıĲȡȠĳȠȚ (t 1500 rpm) ĮȞĮȝȚțĲȒȡİȢ (high turbulence vortex mixers).
ȉȠ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ȑȞİȝĮ ʌȡȚȞ ȠįȘȖȘșİȓ ıĲȠȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ șĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȓȜĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȣȤȩȞ
ȟȑȞȦȞ ıȦȝȐĲȦȞ Ȓ țȡȠțȚįȦȝȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.3.2 ǺĮșȝȓįĮ ĮȞȐįİȣıȘȢ (Ǻ)
ȈĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ șĮ ʌĮȡİȝȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ʌĲİȡȣȖȓȦȞ ıĲȡİĳȩȝİȞȠȢ ȝİ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ 200 - 350 rpm, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȚȦȡȒȝĮĲȠȢ. ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȤĮȡȝȐȞȚ, İȞȫ Ș İȚıʌȓİıȘ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ įȚĮ ȝȑıȠȣ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ, Ƞ
ĮȞĮįİȣĲȒȡĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ȦȢ įİȟĮȝİȞȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ (buffer).
5.3.3 ǹȞĲȜȓĮ İȞȑȝĮĲȠȢ (C)
ȅȚ ĮȞĲȜȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ȠȖțȠȝİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ İȓĲİ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡȠȒȢ. ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ İȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȦ ȩĲȚ ȠȚ
ȠȖțȠȝİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ĮȞĲȜȓİȢ (įȠıȠȝİĲȡȚțȑȢ), ʌĮȡȐ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ įȚȠȤİĲİȪȠȣȞ ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ ʌĮȜȝȫȞ ĲȠ ȑȞİȝĮ,
ȣıĲİȡȠȪȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡȠȒȢ ȖȚĮĲȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İʌİȞİȡȖȠȪȞ ȠȚ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȠȓ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ʌȠȣ İʌȚįȡȠȪȞ ĮȡȞȘĲȚțȐ İʌȓ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ (ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ įȣıȝİȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮțȩȝĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘȞ ĮĳȣįȐĲȦıȘ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ). ǼʌȚʌȜȑȠȞ ȠȚ
ȠȖțȠȝİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ĮȞĲȜȓİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȣȟȒıȠȣȞ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ įİıȝİȣȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ ȑȞİȝĮ ȝİȚȫȞȠȞĲĮȢ
ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ĲȠȣ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
Ǿ ĮȞĲȜȓĮ ĲȘȢ ȝȠȞȐįȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İʌĮȡțȒ ʌȓİıȘ İȟȩįȠȣ (ȝİĲȡȠȪȝİȞȘ ĮȞȐ 0,1atm) ȖȚĮ ĲȘȞ
ȚıȠıĲȐșȝȚıȘ ĲȘȢ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȑȞİȝĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ (ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșȝȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ). ȁĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ĲȠ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 1,6 gr/cm3, ȖȚĮ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ıĲĮ 5,0 m ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȓİıȘ 8 at.
5.3.4 ǹȖȦȖȠȓ (D, E)
ĬĮ İȓȞĮȚ İȪțĮȝʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ, İʌĮȡțȠȪȢ ȝȒțȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȕȐıİȦȢ. Ǿ įȚĮĲȠȝȒ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȝİȖȐȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȝİȖȐȜȘ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ țĮșȣıĲİȡİȓ Ș
įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȜȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İȚıĮȖȦȖȒȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ʌȐȡĮ ʌȠȜȪ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ ĮȖȦȖȩ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ȫıĲİ ĲȠ ȑȞİȝĮ ȞĮ ȝȘȞ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ İʌȓ
ȝĮțȡȩȞ ȤȡȩȞȠ ıĲȘȞ ıȦȜȒȞȦıȘ. ȅ ĮȖȦȖȩȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȠȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ.
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ȈȤȒȝĮ 1 – ǼȞįİȚțĲȚțȩȢȢ İȟȠʌȜȚıȝȩ
ȩȢ İȚıʌȓİıȘȢ
Ȣ İȞİȝȐĲȦȞ
5.3.5 ȈȪıĲĲȘȝĮ ȣʌȠįȠ
ȠȤȒȢ İȞȑȝĮĲȠ
ȠȢ (F, G, H)
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ȣʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ
Ĳ
İȞȑȝĮĲȠȢ
Ȣ șĮ ĳȑȡİȚ ĲĮȤȣıȣȞįȑı
ıȝȠȣȢ ıĲİȖĮȞȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȘ ĲȡȓȠįȘ
Ș
ǵ
Ș ʌȓİıȘ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲĲİȡȘ ĲȘȢ İʌȚȜ
ȜİȤșİȓıĮȢ ĲȠ
Ƞ
ȕĮȜȕȓįĮ İȜȑȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȓİİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ıĲȠ Į țȡȠĳȪıȚȠ. ǵĲĮȞ
ȑȞİȝĮ șĮ Ƞį
įȘȖİȓĲĮȚ ʌȓıȦ
Ȧ ıĲȠȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ (ȚıȠı
ıĲȐșȝȚıȘ ʌȓİİıȘȢ). Ȃİ ĲȠȞ
Ȟ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩȩ İȟĮıĳĮȜȓȗİİĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘ
ȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİı
ıȘȢ ıĲĮ İțȐ
ȐıĲȠĲİ İʌȚșȣ
ȣȝȘĲȐ İʌȓʌİįįĮ, ĮțȩȝȘ țĮȚ
ț țĮĲȐ ĲȘȞȞ
İȞĮȜȜĮȖȒ ș
șȑıİȦȢ İȚıʌȓȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ, țĮș ȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ
ț įȚĮȡțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ț
ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠ
ȠȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞȞ
ȦȞ.
ıȦȜȘȞȫıİȦ
ǼʌȚıȘȝȐȞıİİȚȢ:
Ȉİ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ İĳ
ĳĮȡȝȠȖȑȢ İȓȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝ
ȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȤİȚȡȠțȓȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢ İȞȑȝĮĲȠȢȢ
ıĲȑȢ ȡȠȒȢ țĮȚ ȝĮȞȩȝİĲȡȠ..
İĳȠįȚĮıȝȑȞȞİȢ ȝİ ȡȣșȝȚı
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘ
ȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢȢ (ȘȜİțĲȡȠțȓȞ
ȞȘĲİȢ Ȓ ʌİʌ
ʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȑȡĮ) ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
Ș
Ș ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ İȟȩįȠȣ. ȉȣȤȤȩȞ ȣʌİȡʌȓİİıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
Ȟ ȑȤİȚ țĮĲĮ
ĮıĲȡȠĳȚțȐ Įʌ
ʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
Į
ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȡȪșȝȚıȘ
ȣ ȠʌȠȓȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İʌȑȝȕ
ȕĮıȘ.
İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȚȤİȓȠȣ İʌȓ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ İȚıʌȓİıȘȢ ȤȦ
ȦȡȓȢ ĮȖȦȖȩ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ İȓȞĮȚ İʌȚȡȡİʌ
ʌȒȢ ıİ ʌȡȠȕ
ȕȜȒȝĮĲĮ ıȤİĲĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ țĮȚȚ
ʌȚțȒ ıȣȝʌİȡ
ȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İȞ
ȞȑȝĮĲȠȢ.
ĲȘȞ șȚȟȠĲȡȠʌ
Ǿ įȚĮțȠʌȒ ĲĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ Įʌȩ ȑȞĮ Įț
țȡȠĳȪıȚȠ ʌȡ
ȡȚȞ İțįȘȜȦșİİȓ İȟȓįȡȦıȘ ıĲȠ
ı İʌȩȝİȞȠȠ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞ
ȞĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢȢ
ȕĮıȚțȩĲİȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ
Į
ĲȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ.. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠ
Ƞȣ Ƞ İȟȠʌȜȚı
ıȝȩȢ ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
Į
ȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ
İ
(į
įȘȜ. ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ įȚȐĲĮȟȟȘ ĮȞĮįİȣĲȒȡȡĮ - buffer).
ıȣȞİȤȠȪȢ Ĳȡ

5.4 ǼʌȓȕȜ
ȜİȥȘ İȡȖĮı
ıȚȫȞ
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ
Ș ĲȦȞ İȡȖĮı
ıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȜȦȝĮĲȠȪȤȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȩ ȝİ
ȝ İȝʌİȚȡȓĮ ı
ıİ ʌĮȡȩȝȠȚĮ
Į ȑȡȖĮ. ȀĮș’’
ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡ
ȡțİȚĮ İțĲȑȜİı
ıȘȢ ĲȦȞ İȡȖ
ȖĮıȚȫȞ șĮ ȕȡ
ȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤȤĮȞȚțȩȢ Ȓ Ǽȡ
ȡȖȠįȘȖȩȢ ȝİİ
ȡȓıțİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȉİȤȞ
ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ İȝʌİȚȡȓĮ
Į ıİ İȡȖĮıȓİİȢ İȞİȝȐĲȦı
ıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 İĲȫȞ
Ȟ, ĮʌȠįİȚțȞȣȣȩȝİȞȘ ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
Ȑ
ıȓĮȢ (ȕİȕĮȚȫı
ıİȚȢ İȡȖȠįȠĲĲȫȞ).
ʌȡȠȨʌȘȡİı
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5.5 ǹȞȐȝȚȟȘ
īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ ȩʌȦȢ ĲȣȤȩȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ.
Ǿ ĮȞȐȝȚȟȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲĮȤȪıĲȡȠĳȠ ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ İȞİȝȐĲȦȞ, ȫıĲİ ĲȠ ȝȓȖȝĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ,
ȠȝȠȚȠȖİȞȑȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țȡȠțȚįȫıİȚȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ.

5.6 ǼĳĮȡȝȠȖȒ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

5.6.1 ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȞİȝȐĲȦıȘ
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĮȡȝȫȞ Ȓ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İț ȞȑȠȣ ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İȞİȝȐĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȠȝȒȢ
ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (water flushing) Įʌȩ ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ȩʌȦȢ ıĮșȡȐ țȠȞȚȐȝĮĲĮ Ȓ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓıȠȣȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȓȞİĲİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ Ȟİȡȩ ȝİ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ʌĮȡȠȤȒȢ
ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ țĮȚ ĲȘȞ țȐȞĮȕȠ İȞİȝȐĲȦıȘȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ȈȤȒȝĮ 2. Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ
ıĲĮįȚĮțȒ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ ıĲȘȞ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ ıĲȐșȝȘ ȝȑȤȡȚ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ. Ǿ țȐșİ ĳȐıȘ
ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ șİȦȡİȓĲİ İʌȚĲȣȤȒȢ ȩĲĮȞ ĲȠ Ȟİȡȩ Įʌȩ ĲĮ ıȘȝİȓĮ İțĲȩȞȦıȘȢ ȡȠȒȢ İȟȐȖİĲĮȚ țĮșĮȡȩ.
ǹʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıĲȘȞ țĮĲȫĲĮĲȘ ıĲȐșȝȘ (țȜİȚıĲȒ ȡȠȒ). Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣȥȘȜȫȞ
șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓıİȚ ĲȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȜȐĲȦȞ ıĲȠ ȣȜȚțȩ
ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ.

ǼȓıȠįȠȢ ȇȠȒȢ

ȀȜİȚıĲȒ ȇȠȒ

(Į) ȆȡȫĲȘ ĭȐıȘ

(ȕ) ǻİȪĲİȡȘ ĭȐıȘ
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(Ȗ) ȉİȜȚțȒ ĳȐıȘ
ȈȤȒȝĮ 2. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȆȜȪıȘȢ

5.6.2 ǼȞȑȝĮĲĮ ȠȝȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȝȐȗĮȢ
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ:
-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡȝȫȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ȋȐȡĮȟȘ țȠȡȣĳȫȞ ȚįİĮĲȠȪ țĮȞȐȕȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ,
ȝȠȞȩʌȜİȣȡĮ Ȓ ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǹȞ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
țȐȞĮȕȠȢ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ȝȑȖȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ 0,50 ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ țĮȚ ȝȑȖȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ 1,00
m ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İʌȓʌİįȠ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ İȚıʌȓİıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲĮ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
ȅȚ țȠȡȣĳȑȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȞȐȕȠȣ įİȞ șĮ ĲĮȣĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡȐ ȕȒȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ȝȚıȩ țȐȞĮȕȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ (ȕȜ. ȈȤ. 3).
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©

Ǽȁȅȉ
ȉ

ȈȤȒ
ȒȝĮ 3 – ǻȚȐĲĲĮȟȘ ıȦȜȘȞȓȓıțȦȞ İȞȑȝĮ
ĮĲȠȢ
-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮĳĮ
ĮȞȫȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠ
Ƞȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠ
Ƞȣ İȞȑȝĮĲȠȢ, įȚĮȝȑĲȡȠȣ 1 y 10 mm, ıȪȝĳȦȞĮ
ı
ȝİİ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠ
Ƞȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲĲȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦ
ȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĮȡȝȫȞ. ȅȚȚ
ĲĮ țĮșȠ
ȝȚıȠȓ Į
Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ șĮ
ș İȚıȑȤȠȣȞ İȞĲȩȢ
İ
ĲȘȢ ĲȠȚȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮĲĲȐ ĲȠ 1/3 ĲȠȣ
ȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢȢ, İȞȫ ȠȚ ȣʌȩ
ȩȜȠȚʌȠȚ țĮĲȐ
Ȑ
ĲȠ 1/2. ȉȠ İȟȑȤȠȞ Ĳȝ
ȝȒȝĮ ĲȦȞ ıȦ
ȦȜȘȞȓıțȦȞ ș
șĮ İȓȞĮȚ 0,50 m ʌİȡȓʌȠȣ.

-

ȈĲİȡȑȦ
ȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȜȘȞȓıțȦȞ.

-

ȆȜȒȡȦ
ȦıȘ ĮȡȝȫȞ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣ
ȣȖȒ Įĳǯ İȞȞȩȢ ȝİȞ įȚĮ
ĮȡȡȠȫȞ, ĮĳǯİĲȑȡȠȣ ȖȚĮ
Į ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞȞ
įȘȝȚȠȣ
ȣȡȖȠȪȝİȞȦȞ įȚİʌȚĳĮȞİȚȫȞ
į
Ȟ.

-

ǼĳĮȡȝ
ȝȠȖȒ İȞİȝȐĲȦ
ȦȞ, Įʌȩ țȐĲȦ
Ȧ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌ
ʌȐȞȦ ȦȢ İȟȒȢ:
o

ǹȡȚș
șȝȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ ȝİ ĮȪȟȠȞĲĲĮ ĮȡȚșȝȩ ʌȠȣ
ʌ
ĮȞĲȚıĲȠ
ȠȚȤİȓ ıĲȘȞ İİȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢȢ
İȚıʌ
ʌȓİıȘȢ/ İȟȩįȠ
Ƞȣ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲĲȠȢ ıĲȚȢ įȚȐĳ
ĳȠȡİȢ șȑıİȚȢȢ.

o

ȈȣȞĲĲȐııİĲĮȚ ıțĮ
ĮȡȓĳȘȝĮ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞȞ ıȦȜȘȞȓıțȦ
ȦȞ.

o

ȈȣȞĲĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦ
ȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȞ
ȞȐ șȑıȘ İʌİȝ
ȝȕȐıİȦȞ, ıĲȠ
Ƞ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮȖ
ȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ
Į İȟȒȢ:
 ȅȚ țĮĲȐ ĲȠ
Ĳ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȡȚșȝȠȓ ĲȦ
ȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ Įʌȩ ĲȠ
ȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢȢ İȟȒȜșİ ĲȠ
Ƞ ȑȞİȝĮ țĮȚȚ
ıĳȡĮȖȓıșȘ
ȘțĮȞ.
 Ǿ İȟȑȜȚȟȘ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ț
Ȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ĮȞȞȐ ıȦȜȘȞȓıț
țȠ ʌȠȣ ıĳȡĮ
ĮȖȓȗİĲĮȚ.
 ȅ ȩȖțȠȢ ĲȠ
Ƞȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ʌȠȣ
ʌ İȚıʌȚȑıș
șȘțİ Įʌȩ ĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞ
ȞȘ șȑıȘ İȚıȩįįȠȣ țĮĲĮȖȡȐ
ȐĳİĲĮȚ.
 ȅȚ ĲȣȤȩȞ ıȘ
ȘȝĮȞĲȚțȑȢ ĮȜ
ȜȜĮȖȑȢ ʌȓİıȘ
ȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲĲȘȡȒșȘțĮȞ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲ
ț
ĲĮȚ.

o

14

Ȉİ ʌ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș țĮĲĮȞ
ȞȐȜȦıȘ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ȟİİʌİȡȐıİȚ ĲȠ 10% ĲȠȣ ȩȖțțȠȣ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ȖȓȞİĲİİ
įȚĮțțȠʌȒ ĲȘȢ İȚı
ıʌȓİıȘȢ ȜȩȖȦ
Ȧ ȣʌİȡȕȠȜȚțțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦ
ȦıȘȢ țĮȚ ʌȚșĮȞȒȢ įȚĮȡȡȡȠȒȢ. ȂİĲȐ ĲȠ
Ĳ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢȢ
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ʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ, ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ șĮ įȑȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ įİȝȑȞȠ ȐțȡȠ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ, ȫıĲİ ĲȠ ȑȞİȝĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ
ȣʌȩ ʌȓİıȘ ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȦȡȓȝĮȞıȘȢ .
o

Ǿ ʌȓİıȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ șȑıȘ İȚıȩįȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȫȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘ, ıĲĮșİȡȒ țĮĲȐ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ, ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȐıȘ įȚȐȡȡȘȟȘȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ 0,05 y 0,15
MPa.

o

ǻİȞ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ (ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ șȑıȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ) ʌȡȚȞ Ș ʌȓİıȘ ıĲȘȞ șȑıȘ İȚıȩįȠȣ ĳșȐıİȚ
ĲĮ 0,10 MPa, İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ İȞįİȓȟİȚȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȖȓȞȠȣȞ ȝȘįİȞȚțȑȢ (ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȚıʌȓİıȘȢ).

-

ȅȚ șȑıİȚȢ İȟȩįȠȣ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĮĳȠȪ İȟȑȜșİȚ ȩȜȠȢ Ƞ ĮȑȡĮȢ țĮȚ ĲȡȑȟİȚ țĮșĮȡȩ ȑȞİȝĮ.
ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȞĮ įȚĮĳȪȖȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 ȜȓĲȡĮ İȞȑȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.

-

ȁȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İȞȑȝĮĲȠȢ.

-

ȁȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐȡȡȘȟȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȘȞ İʌȚıțİȣĮȗȩȝİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ (İȚįȚțȐ ȝȑĲȡĮ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, ȩĲĮȞ țĮȚ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ).

ǵĲĮȞ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ İȞȑȝĮĲĮ ıĲȘȞ șİȝİȜȓȦıȘ țĮȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȝİȖȐȜȘ ĮȞȐȜȦıȘ ȣȜȚțȠȪ (>10% țĮĲ’ ȩȖțȠ)
ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ, İȞȑȝĮĲȠȢ ĳȡĮȖȝȠȪ. ȉȠ ȑȞİȝĮ ĳȡĮȖȝȠȪ ĮʌĮȚĲİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ȦȡȓȝĮȞıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 ȘȝİȡȫȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
5.6.3 ǼȞȑȝĮĲĮ ıİ șȑıİȚȢ ĲȠʌȚțȫȞ ĳșȠȡȫȞ / ȕȜĮȕȫȞ Ȓ İʌİȝȕȐıİȦȞ
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ:
-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĳșȠȡȐȢ/ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ İʌİȝȕȐıİȦȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡȝȫȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ȋȐȡĮȟȘ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ, ȝȠȞȩʌȜİȣȡĮ Ȓ ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȡȦȖȝȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĮȣĲȫȞ ĮȞȐ 0,30 y 0,50 m țĮȚ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĮȣĲȫȞ ıİ ȗȫȞȘ ȓıȘ ȝİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȘȞ įİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȚțȒȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐ 0,50 m ʌİȡȓʌȠȣ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȅȚ țȠȡȣĳȑȢ ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȞȐȕȠȣ įİȞ ĲĮȣĲȓȗȠȞĲĮȚ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮĳĮȞȫȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ, įȚĮȝȑĲȡȠȣ 1 y 10 mm, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĮȡȝȫȞ
(ȕȜ. ȈȤ. 1). ȅȚ ȝȚıȠȓ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ șĮ İȚıȑȤȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ, İȞȫ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ țĮĲȐ ĲȠ 1/2. ȉȠ İȟȑȤȠȞ ĲȝȒȝĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ șĮ İȓȞĮȚ 0,50 m ʌİȡȓʌȠȣ (ȕȜ. ȈȤ. 1).

-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ ȝİ ĲȠ țȠȞȓĮȝĮ ĮȡȝȠȜȠȖȒıİȦȢ.

-

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡȝȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮȡȡȠȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȝİȞȦȞ
įȚİʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

-

ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.1.

5.7 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒȝİȡȠ ȝİ ȣȖȡȒ ȜȚȞȐĲıĮ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

5.8 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.5, 5.6 țĮȚ 5.7 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ȉȆ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
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ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ İȟȑȤȠȞĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞİȝȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ, ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ.

6 ȆȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ǹʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȜȑȖȤȠȣȢ Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ
İȞȑȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ, ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ıȣȤȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

6.1.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
-

ȆȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ: İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ȠȡșȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
įȚİȪȡȣȞıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȩıĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 3.4).

-

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ: Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.6, ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ İȞĲȠʌȚıȝȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮȚ ĲȚȢ
ȐȝİıİȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦȝȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș ȝȘ ĮȡȓșȝȘıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ, Ș ȝȘ
ȠȡșȒ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ, Ș ȝȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ʌȓİıȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ, Ș ȝȘ ȠȡșȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ ț.Ȝʌ.

-

ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: İȞĲȠʌȚıȝȩȢ ĲȣȤȩȞ İȝĳĮȞȫȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ.

6.1.2 ǲȜİȖȤȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2 țĮȚ 4.3,
ȦȢ İȟȒȢ:
-

Ȃİ ȜȒȥȘ 9 ʌȡȚıȝĮĲȚțȫȞ įȠțȚȝȓȦȞ 40x40x160 mm ĮȞȐ ȘȝȑȡĮ İȚıʌȓİıȘȢ. ȉĮ įȠțȓȝȚĮ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȣȖȡȩ șȐȜĮȝȠ țĮȚ șĮ įȠțȚȝȐȗȠȞĲĮȚ ıİ țȐȝȥȘ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıİ șȜȓȥȘ ıİ ȘȜȚțȓİȢ 7, 14, 28 ȘȝİȡȫȞ
(ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ).

-

Ǿ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȓȖȝĮĲȠȢ, Ș İȟȓįȡȦıȘ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝİ įȪȠ įȠțȚȝȑȢ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ȘȝȑȡĮ İȚıʌȓİıȘȢ.

6.1.3 ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ "Ș
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ", ȦȢ İȟȒȢ:
-

Ȃİ ĮʌȠțȠʌȒ ʌȣȡȒȞȦȞ, įȚĮȝȑĲȡȠȣ D=10 - 20 cm țĮȚ ȝȒțȠȣȢ 2 ȑȦȢ 3xD, Ȓ ȓıȠȣ ȝİ ĲĮ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 6 įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ ĮȞȐ 10.000 lit İȞȑȝĮĲȠȢ.

-

Ȃİ İȞįȠıțȠʌȒıİȚȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ıİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 10.000 lit İȞȑȝĮĲȠȢ.

-

Ȃİ İĳĮȡȝȠȖȒ ȣʌİȡȘȤȘĲȚțȫȞ ȝİșȩįȦȞ ıİ 40 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 10.000 lit İȞȑȝĮĲȠȢ (ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȠȚ
ȓįȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȑȤȠȣȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ıȪȖțȡȚıȘ).

-

Ȃİ İĳĮȡȝȠȖȒ țȐȝİȡĮȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ țȐȞȠȞĲĮȢ ȤȡȒıȘ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡȝȚțȒȢ ʌȘȖȒȢ țĮȚ
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȢ ĲȠȞ ȡȣșȝȩ șİȡȝȚțȒȢ ȡȠȒȢ (ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȠȚ ȓįȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȑȤȠȣȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ıȪȖțȡȚıȘ).
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6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
6.2.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
Ǿ İʌȑȝȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ İʌȚıțİȣȐıȚȝİȢ.
6.2.2 ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

Ǿ İʌȑȝȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ ĲĮ ȩȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚİȞİȡȖȘșȠȪȞ ȝİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚȝȑȢ:
-

ǲȜİȖȤȠȢ ȝİ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ:

-

ǲȜİȖȤȠȢ ȝİ İȞįȠıțȩʌȚȠ:

-

ǲȜİȖȤȠȢ ȝİ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ:

6.3 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ – įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ
ǵĲĮȞ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıȝȠȪ, Ƞ
ȂİȜİĲȘĲȒȢ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȚȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ șĮ țȡȓȞİȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ Ȓ ȜȒȥȘ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ
Ȓ/țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ İʌİȝȕȐıİȚȢ, ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.

7 ȉȡȩʌȠȢ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ
Ǿ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȜȓĲȡĮ (lt) İȚıʌȚİıșȑȞĲȠȢ İȞȑȝĮĲȠȢ,
ĮʌȠįİțĲȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ĲȠȣ țĮĲĮȖȡĮĳȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ ĲȠȣ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ İȚıʌȓİıȘȢ.
ȅȚ İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ:
x

ȉȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İȞȑȝĮĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ
țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

x

ȉȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

x

ȉȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ĲȘȞ ĳȪȜĮȟȘ ĮȣĲȫȞ.

x

ȉȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

x

ȉȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮȤȡȒıĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ʌİȡȚȠȤȒ
ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

x

ȉȚȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝİȜȑĲİȢ ıȣȞșȑıİȦȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ.

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ İȞİȝȐĲȦȞ İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ:
x

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ

: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01

x

ȅ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02

x

Ǿ įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȫȞ

: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03

ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ,

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌȫȜİȚİȢ İȞȑȝĮĲȠȢ ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ Ȓ
ıȣȞįȑıİȦȞ, ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĮȞȐȝȚȟȘȢ, Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ȡȦȖȝȑȢ Ȓ ȠʌȑȢ ȝİ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, Ȓ/țĮȚ ȜȩȖȦ ȝȘ İȚıʌȓİıȘȢ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȤȡȩȞȠ, įİȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǹ.1 īİȞȚțȐ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ȂȑĲȡȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȠȚ įİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȈǹȊ/ĭǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/889 (ĭǼȀ/16 Ǻ’/14-01-2003) țĮȚ īīǻǼ/ǻǿȆǹǻ/ȠȚț/177 (ĭǼȀ/266
Ǻ’/14-01-2001).
ȅȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ.

ǹ.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ
A.2.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ ț.Ȝʌ., ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ İȞİȝȐĲȦȞ, İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ įȠȤİȓȦȞ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

ǹ.2.2 ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠȝȠșİıȓĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈǹȊ).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets - ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜȝȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods –
ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝĮĲȚȫȞ - ȂȑșȠįȠȚ ȝȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚȝȫȞ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear ȂȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458, Hearing protectors - Recommendations for selection, use,
care and maintenance - Guidance document - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ
- ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ǲȖȖȡĮĳȠ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ
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ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ (Ȋʌ.Ȋ.ȂǼ)

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

[1]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2 ǻȠțȚȝȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ țȠțțȠȝİĲȡȚțȫȞ țȜĮıȝȐĲȦȞ - ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚȝȫȞ, ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠȝȫȞ
țȠıțȓȞȦȞ -- Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size
distribution - Test sieves, nominal size of apertures

[2]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-2 ǻȠȝȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚȝȒȢ -- Building lime - Part 2: Test
methods

[3]

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13055 ǼȜĮĳȡȐ ĮįȡĮȞȒ -- Lightweight aggregates

[4]

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 14-02-07-00 ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ -- Existing masonry strengthening with a new high strength
and/or reinforced render or plaster
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5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02046071312191400*

